
Vitenskaps-orienterte lokaliserte emne-registre: 
 

• Vitenskap (30 kategorier, 36 sider) 

 Vitenskap og teknologi etter land (20 kategorier) 

 Vitenskap og teknologi etter verdensdel (2 kategorier) 

 Vitenskap etter tiår (tom) 

 Vitenskap etter århundre (14 kategorier) 

 Empiri (3 kategorier, 7 sider) 

 Faktaprogrammer på radio (1 kategori, 1 side) 

 Faktaprogrammer på TV (7 kategorier, 1 side) 

 Forskning (26 kategorier, 93 sider) 

 Induktiv tenking (2 kategorier) 

 Vitenskapelig metode (13 kategorier, 30 sider) 

 Musikkvitenskap (3 kategorier, 20 sider) 

 Protovitenskap (2 sider) 

 Pseudovitenskap (16 kategorier, 63 sider) 

 Systemvitenskap (2 kategorier) 

 Taksonomi (1 kategori, 7 sider) 

 Vitenskapelig terminologi (3 kategorier, 7 sider) 

 Vitenskapelige tidsskrifter (12 kategorier, 51 sider) 

 Tverrfaglige vitenskaper (6 kategorier, 3 sider) 

 Universet (7 kategorier, 12 sider) 

 Verk om vitenskap (1 kategori) 

 Vitenskapelig utstyr (1 kategori) 

 Vitenskapelige disipliner (6 kategorier) 

 Vitenskapelige fenomener (1 kategori) 

 Vitenskapelige organisasjoner (14 kategorier, 60 sider) 
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 Vitenskapelige problemer (1 kategori) 

 Vitenskaplige teorier (1 kategori) 

 Vitenskapsakademier (7 kategorier, 18 sider) 

 Vitenskapshistorie (19 kategorier, 16 sider) 

 Vitenskapsrelaterte lister (10 kategorier, 4 sider) 

 Vitenskapsteori (13 kategorier, 106 sider) 

Underkategorier: 
Vitenskap og teknologi etter land (20 kategorier) 
 Arkitektur etter land (25 kategorier) 
 Vitenskap og teknologi i Argentina (2 kategorier, 11 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Aserbajdsjan (2 kategorier) 
 Vitenskap og teknologi i Australia (9 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Belgia (1 kategori, 2 sider) 
 Biologi etter land (1 kategori) 
 Vitenskap og teknologi i Brasil (2 kategorier, 1 side) 
 Vitenskap og teknologi i Chile (11 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Finland (1 kategori, 5 sider) 
 Vitenskap og teknologi i India (9 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Japan (1 kategori, 11 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Kina (10 sider) 
 Naturhistorie etter land (1 kategori) 
 Vitenskap og teknologi i Norge (9 kategorier, 13 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Russland (4 kategorier, 6 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Storbritannia (4 kategorier, 7 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Sør-Korea (3 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Thailand (3 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Tyskland (1 kategori, 9 sider) 
 Vitenskap og teknologi i USA (5 kategorier, 26 sider) 
 
Vitenskap og teknologi etter verdensdel (2 kategorier) 
 Vitenskap og teknologi i Europa (8 kategorier, 11 sider) 
 Vitenskap og teknologi i Antarktis (3 kategorier, 1 side) 
 
Vitenskap etter århundre (14 kategorier) 
 Vitenskap på 700-tallet (3 kategorier) 
 Vitenskap på 800-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 900-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1000-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1100-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1200-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1300-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1400-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1500-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1600-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1700-tallet (10 kategorier) 
 Vitenskap på 1800-tallet (10 kategorier, 1 side) 
 Vitenskap på 1900-tallet (11 kategorier) 
 Vitenskap på 2000-tallet (4 kategorier) 
 
Empiri (3 kategorier, 7 sider) 
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 Metodologi (1 kategori, 6 sider) 
 Observasjon (3 kategorier, 6 sider) 
 Skalaer (2 kategorier, 20 sider) 
 
Faktaprogrammer på radio (1 kategori, 1 side) 
 Norske faktaprogrammer på radio (16 sider) 
 
Faktaprogrammer på TV (7 kategorier, 1 side) 
 Dokumentarprogrammer på TV (7 kategorier) 
 Helseprogrammer på TV (2 kategorier) 
 Britiske faktaprogrammer på TV (2 kategorier, 5 sider) 
 Danske faktaprogrammer på TV (1 kategori) 
 Norske faktaprogrammer på TV (4 kategorier, 34 sider) 
 Svenske faktaprogrammer på TV (1 kategori, 2 sider) 
 Faktaprogrammer på TV fra USA (3 kategorier, 4 sider) 
 
Forskning (26 kategorier, 93 sider) 
 Akademia (9 kategorier, 11 sider) 
 Akademiske stillinger (22 sider) 
 Ekspedisjoner (6 kategorier, 21 sider) 
 Forskere (15 kategorier, 21 sider) 
 Forskning i Den europeiske union (1 kategori, 15 sider) 
 Forskning i Norge (1 kategori, 7 sider) 
 Forskningsformidling (1 kategori, 22 sider) 
 Forskningsjournalistikk (1 kategori, 22 sider) 
 Forskningsjuks (9 sider) 
 Forskningsmetodikk (4 kategorier, 2 sider) 
 Forskningsorganisasjoner (8 kategorier, 67 sider) 
 Forskningspolitikk (1 kategori, 13 sider) 
 Forskningspriser (18 kategorier, 108 sider) 
 Forskningsskip (1 kategori, 4 sider) 
 Forskningsstasjoner (1 kategori, 10 sider) 
 Forskning i Folkerepublikken Kina (2 kategorier) 
 Kjønnsforskning (2 kategorier, 10 sider) 
 Lingvistikk (28 kategorier, 153 sider) 
 Lydlover (9 sider) 
 Medisinsk forskning (3 kategorier, 13 sider) 
 Norsk forskning (6 kategorier, 75 sider) 
 Omsorgsforskning (5 sider) 
 Polarforskning (4 kategorier, 52 sider) 
 Produktutvikling (4 kategorier, 16 sider) 
 Røvertidsskrifter og røverforlag (6 sider) 
 Vitenskapelig ansatte ved universiteter og høyskoler (10 kategorier, 1 side) 
 
Induktiv tenking (2 kategorier) 
 Sannsynlighet og statistikk (2 kategorier) 
 Statistisk inferens (2 kategorier) 
 
Vitenskapelig metode (13 kategorier, 30 sider) 
 Eksperimentdesign (1 side) 
 Forskningsmetodikk (4 kategorier, 2 sider) 
 Hypoteser (1 kategori) 
 Induktiv tenking (2 kategorier) 
 Kvantitativ forskning (1 kategori) 
 Kvantitativ metode (9 sider) 
 Protovitenskap (2 sider) 
 Samfunnsvitenskapelig metode (9 sider) 
 Testing og testmetodikk (1 kategori) 
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 Vitenskapelig modellering (5 kategorier) 
 Vitenskapelig observasjon (6 kategorier, 5 sider) 
 Vitenskapelige eksperiment (1 kategori) 
 Vitenskapelige teknikker (1 kategori, 5 sider) 
Musikkvitenskap (3 kategorier, 20 sider) 
 Musikkforskere (4 kategorier, 29 sider) 
 Musikkhistorie (9 kategorier, 36 sider) 
 Musikkteori (10 kategorier, 139 sider) 
 
Pseudovitenskap (16 kategorier, 63 sider) 
 Alternativ behandling (11 kategorier, 113 sider) 
 Astrologi (2 kategorier, 36 sider) 
 EMF-aktivisme (23 sider) 
 Evighetsmaskiner (2 sider) 
 Filmer om overnaturlige fenomener (1 kategori, 47 sider) 
 Filmer om utenomjordiske fenomener (45 sider) 
 Konspirasjonsteorier (5 kategorier, 48 sider) 
 Kreasjonisme (9 sider) 
 Kryptozoologi (23 sider) 
 Magi (3 kategorier, 24 sider) 
 Menneskerase (9 sider) 
 NLP (6 sider) 
 Parapsykologi (2 kategorier, 23 sider) 
 Pseudoarkeologi (19 sider) 
 Scientologi (1 kategori, 8 sider) 
 Vitenskapelig rasisme (3 kategorier, 7 sider) 
 
Systemvitenskap (2 kategorier) 
 Konseptuelle systemer (2 kategorier) 
 Operasjonsanalyse (1 kategori, 1 side) 
 
Taksonomi (1 kategori, 7 sider) 
 Systematisk biologi (6 kategorier, 72 sider) 
 Arter etter formelt beskrivelsesår (271 kategorier) 
 Biologisk nomenklatur (1 kategori) 
 Biologisk systematikk (1 kategori, 1 side) 
 Dyr formelt beskrevet etter zoolog (664 kategorier) 
 Monotypiske taksonomiske grupper (1 kategori) 
 Planter formelt beskrevet etter botaniker (3 kategorier) 
 
Vitenskapelig terminologi (3 kategorier, 7 sider) 
 Biologisk terminologi (1 kategori, 1 side) 
 Matematisk terminologi (1 kategori, 30 sider) 
 Vitenskapelig nomenklatur (1 kategori) 
 
Vitenskapelige tidsskrifter (12 kategorier, 51 sider) 
 Britiske vitenskapelige tidsskrifter (4 sider) 
 Entomologiske tidsskrifter (7 sider) 
 Jernbanetidsskrifter (6 sider) 
 Juridiske tidsskrifter (20 sider) 
 Medisinske tidsskrifter (17 sider) 
 Nivå 1-tidsskrifter (63 sider) 
 Nivå 2-tidsskrifter (33 sider) 
 Nordiske vitenskapelige tidsskrifter (1 kategori, 20 sider) 
 Psykologiske tidsskrifter (3 sider) 
 Sinologiske tidsskrifter (14 sider) 
 Sosiologiske tidsskrifter (14 sider) 
 Vitenskapelige tidsskrifter etter forlag (3 kategorier) 
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Tverrfaglige vitenskaper (6 kategorier, 3 sider) 
 Antropologi (14 kategorier, 111 sider) 
 Geoinformatikk (10 sider) 
 Kulturvitenskap (3 kategorier, 3 sider) 
 Kybernetikk (2 kategorier, 10 sider) 
 Områdestudier (7 kategorier, 5 sider) 
 Systemteori (2 kategorier, 11 sider) 
 
Universet (7 kategorier, 12 sider) 
 Kosmologi (2 kategorier, 30 sider) 
 Kraft (4 kategorier, 32 sider) 
 Materie (8 kategorier, 4 sider) 
 Natur (18 kategorier, 8 sider) 
 Rom (fysikk) (7 kategorier, 2 sider) 
 Tid (23 kategorier, 104 sider) 
 Verdensrommet (5 kategorier, 3 sider) 
 
Verk om vitenskap (1 kategori) 
 Verk om matematikk (1 kategori, 1 side) 
 
Vitenskapelig utstyr (1 kategori) 
 Vitenskapelige instrument (1 kategori) 
 Historiske vitenskapelige instrument (1 kategori) 
 
Vitenskapelige disipliner (6 kategorier) 
 Anvendt vitenskap (14 kategorier, 9 sider) 
 Formalvitenskaper (9 kategorier, 10 sider) 
 Kognitiv vitenskap (12 kategorier, 22 sider) 
 Naturvitenskap (8 kategorier, 17 sider) 
 Samfunnsvitenskap (21 kategorier, 49 sider) 
 Tekniske fagområder (13 kategorier, 20 sider) 
 
Vitenskapelige fenomener (1 kategori) 
 Periodiske fenomener (1 kategori) 
 Kronobiologi (1 kategori) 
 
Vitenskapelige organisasjoner (14 kategorier, 60 sider) 
 Personer etter tilknytning til utdanningsinstitusjoner (50 kategorier) 
 Akademier (7 kategorier, 16 sider) 
 Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie (1 kategori, 2 sider) 
 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (1 kategori, 5 sider) 
 Forskningsorganisasjoner (8 kategorier, 67 sider) 
 Geografiske organisasjoner (1 kategori, 9 sider) 
 Organisasjoner for informatikk (2 kategorier, 2 sider) 
 Kjemiorganisasjoner (3 sider) 
 Meteorologiske institusjoner og stasjoner (2 kategorier, 23 sider) 
 Norges Tekniske Vitenskapsakademi (1 kategori, 2 sider) 
 Norske vitenskapelige organisasjoner (4 sider) 
 Tankesmier (2 kategorier, 34 sider) 
 Universiteter (5 kategorier, 41 sider) 
 Utdanningsinstitusjoner (9 kategorier, 5 sider) 
 
Vitenskapelige problemer (1 kategori) 
 Uløste problemer i matematikken (2 sider) 
 
Vitenskaplige teorier (1 kategori) 
 Medisinsk teori (1 kategori) 
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 Matematikk i medisin (1 side) 
 
Vitenskapsakademier (7 kategorier, 18 sider) 
 Det finske vitenskapsakademiet (2 sider) 
 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (1 kategori, 1 side) 
 Det Norske Videnskaps-Akademi (2 kategorier, 14 sider) 
 Institut de France (2 kategorier, 4 sider) 
 Kongelige svenske vitenskapsakademier (7 kategorier, 4 sider) 
 Medlemmer av Académie des inscriptions et belles-lettres (11 sider) 
 Royal Society (3 kategorier, 13 sider) 
 
Vitenskapshistorie (19 kategorier, 16 sider) 
 Biologiens historie (1 side) 
 Ekspedisjoner (6 kategorier, 21 sider) 
 Encyklopedister (Encyclopédie) (36 sider) 
 Fysikkens historie (2 kategorier, 19 sider) 
 Gamle måleenheter (140 sider) 
 Vitenskapshistorikere (2 kategorier, 1 side) 
 Historiske vitenskapelige instrument (1 kategori) 
 Informatikkens historie (5 kategorier, 38 sider) 
 Islamsk vitenskapshistorie (1 kategori) 
 Kjemiens historie (2 kategorier, 7 sider) 
 Medisinsk historie (6 kategorier, 38 sider) 
 Naturfilosofi (2 kategorier, 17 sider) 
 Naturhistorie (1 kategori, 1 side) 
 Nobelprisen (3 kategorier, 14 sider) 
 Vitenskap etter århundre (14 kategorier) 
 Vitenskap i antikken (1 kategori) 
 Vitenskap og teknologi etter verdensdel (2 kategorier) 
 Vitenskapelige eksperiment (1 kategori) 
 Vitenskapsår (127 kategorier, 865 sider) 
 
Vitenskapsrelaterte lister (10 kategorier, 4 sider) 
 Astronomiske lister (2 kategorier, 9 sider) 
 Botanikklister (20 sider) 
 Geografiske lister (17 kategorier, 26 sider) 
 Global 200 (7 sider) 
 Kjemilister (8 sider) 
 Lister over forskere (2 sider) 
 Matematikklister (6 sider) 
 Mykologilister (2 sider) 
 Vitenskapsår (127 kategorier, 865 sider) 
 Zoologilister (1 kategori, 21 sider) 
 
Vitenskapsteori (13 kategorier, 106 sider) 
 Bøker av Karl Popper (15 sider) 
 Filosofiske begreper og metoder (1 kategori, 29 sider) 
 Ideologier (4 kategorier, 7 sider) 
 Induktiv tenking (2 kategorier) 
 Nøyaktighet og presisjon (2 kategorier, 5 sider) 
 Samfunnsvitenskapelig filosofi (2 kategorier, 8 sider) 
 Statistisk teori (2 kategorier, 3 sider) 
 Systemteori (2 kategorier, 11 sider) 
 Vitenskapelig epistemologi (1 kategori, 20 sider) 
 Vitenskapelig metode (13 kategorier, 30 sider) 
 Vitenskaplige teorier (1 kategori) 
 Vitenskapshistorie (19 kategorier, 16 sider) 
 Vitenskapsteoretikere (1 kategori, 20 sider) 
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• Oppslagsverk (15 kategorier, 61 sider) 

 Atlaser (9 sider) 

 Danske oppslagsverk (10 sider) 

 Encyklopedister (4 kategorier, 9 sider) 

 Engelskspråklige oppslagsverk (46 sider) 

 Filosofileksika (4 sider) 

 Franskspråklige oppslagsverk (12 sider) 

 Italienskspråklige oppslagsverk (3 sider) 

 Kinesiske oppslagsverk (30 sider) 

 Lovsamlinger (6 sider) 

 Musikkleksika (10 sider) 

 Nettleksika (1 kategori, 36 sider) 

 Norske oppslagsverk (1 kategori, 73 sider) 

 Ordbøker (1 kategori, 49 sider) 

 Svenske oppslagsverk (11 sider) 

 Tyskspråklige oppslagsverk (22 sider) 

 
 

• Kunnskap etter område (5 kategorier) 

 Biblioteker etter land (11 kategorier) 

 Museer etter område (3 kategorier, 5 sider) 

 Skoler etter land (16 kategorier) 

 Arkiver etter land (3 kategorier, 6 sider) 

 Utdanning etter område (4 kategorier) 
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•  Akademia (9 kategorier, 11 sider) 

 Akademiske konferanser (8 sider) 

 Bibliometri (4 sider) 

 Akademiske disipliner (6 kategorier, 13 sider) 

 Akademiske grader (5 kategorier, 27 sider) 

 Akademiske organisasjoner (2 kategorier, 1 side) 

 Akademiske stillinger (22 sider) 

 Akademisk terminologi (2 kategorier, 14 sider) 

 Universitets- og høyskolefolk (3 kategorier, 5 sider) 

 Universitetsbiblioteker (1 kategori, 12 sider) 

•  Arkiver (8 kategorier, 25 sider) 

B 

•  Bibliotekvesen (5 kategorier, 56 sider) 

 Arkiver (8 kategorier, 25 sider) 

 Bibliografi (2 kategorier, 5 sider) 

 Bibliometri (4 sider) 

 Bibliotekarer (1 kategori, 34 sider) 

 Biblioteker (5 kategorier, 14 sider) 

D 

•  Disipliner (5 kategorier, 2 sider) 

 Akademiske disipliner (6 kategorier, 13 sider) 

 Anvendte disipliner (5 kategorier) 

 Billedkunst (15 kategorier, 49 sider) 

 Scenekunst (8 kategorier, 14 sider) 
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 Vitenskapelige disipliner (6 kategorier) 

E 

•  Empiri (3 kategorier, 7 sider) 

•  Epistemologi (4 kategorier, 26 sider) 

F 

•  Feil (1 kategori, 2 sider) 

G 

•  Gransking (1 kategori, 3 sider) 

I 

•  Induktiv tenking (2 kategorier) 

K 

•  Kunnskapsministre (2 kategorier) 

•  Kunnskapsspill (16 sider) 

M 

•  Mysterier (4 kategorier, 44 sider) 

O 

•  Oppslagsverk (15 kategorier, 61 sider) 

R 

o  Rådgivning (1 kategori, 6 sider) 

S 

o  Sakprosa (6 kategorier, 17 sider) 

o  Standarder (11 kategorier, 28 sider) 

U 

o  Utdanning (34 kategorier, 112 sider) 

V 

o  Vitenskap (30 kategorier, 36 sider) 
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Sider i kategorien «Vitenskap» 
Under vises 36 av totalt 36 sider som befinner seg i denne kategorien. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnskap > Vitenskap 
 egen portal relatert til Vitenskap 

Underkategorier 

Denne kategorien har følgende 30 underkategorier, av totalt 30. 

  

•  Vitenskap og teknologi etter land (20 kategorier) 

•  Vitenskap og teknologi etter verdensdel (2 kategorier) 

•  Vitenskap etter tiår (tom) 

•  Vitenskap etter århundre (14 kategorier) 

E 

•  Empiri (3 kategorier, 7 sider) 

F 

•  Faktaprogrammer på radio (1 kategori, 1 side) 

•  Faktaprogrammer på TV (7 kategorier, 1 side) 

•  Forskning (26 kategorier, 93 sider) 

I 

•  Induktiv tenking (2 kategorier) 

M 

•  Vitenskapelig metode (13 kategorier, 30 sider) 

•  Musikkvitenskap (3 kategorier, 20 sider) 

P 

•  Protovitenskap (2 sider) 

•  Pseudovitenskap (16 kategorier, 63 sider) 
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S 

•  Systemvitenskap (2 kategorier) 

T 

•  Taksonomi (1 kategori, 7 sider) 

•  Vitenskapelig terminologi (3 kategorier, 7 sider) 

•  Vitenskapelige tidsskrifter (12 kategorier, 51 sider) 

•  Tverrfaglige vitenskaper (6 kategorier, 3 sider) 

U 

•  Universet (7 kategorier, 12 sider) 

V 

•  Verk om vitenskap (1 kategori) 

•  Vitenskapelig utstyr (1 kategori) 

•  Vitenskapelige disipliner (6 kategorier) 

•  Vitenskapelige fenomener (1 kategori) 

•  Vitenskapelige organisasjoner (14 kategorier, 60 sider) 

•  Vitenskapelige problemer (1 kategori) 

•  Vitenskaplige teorier (1 kategori) 

•  Vitenskapsakademier (7 kategorier, 18 sider) 

•  Vitenskapshistorie (19 kategorier, 16 sider) 

•  Vitenskapsrelaterte lister (10 kategorier, 4 sider) 

•  Vitenskapsteori (13 kategorier, 106 sider) 

Sider i kategorien «Vitenskap» 

Under vises 36 av totalt 36 sider som befinner seg i denne kategorien. 

  

• Vitenskap 

• Portal:Vitenskap 

A 

• Agens (naturvitenskap) 

• Akademisk fagområde 

• Aksjonsforskning 

B 

• Bias 
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D 

• Defense Research and Development Organization 

E 

• Eksakt vitenskap 

• Eksperiment 

• Empiri 

• European Crystallographic Association 

F 

• Fenomen 

• Formell vitenskap 

G 

• GlobalSecurity.org 

H 

• Hprints 

I 

• International Union of Crystallography 

• Islamsk vitenskap 

K 

• Kosmografi 

• Kunnskap 

• Kvinner i vitenskapen 

L 

• Laboratorium 

M 

• Monografi 

• Multipleks forsøk 

• Museum 

N 

• Nevrovitenskap 

• Newton (TV-program) 
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https://no.wikipedia.org/wiki/Newton_(TV-program)


P 

• Pilotprosjekt 

• Polyteknikk 

• Populærvitenskap 

• Praktisk kunnskap 

R 

• Realfag 

S 

• Schrödingers katt (TV-program) 

• Simulering 

• Starmus-festivalen 

T 

• The Big Challenge 

V 

• Vakuumkammer 

Kategorier:  

• Kunnskap 

• Akademiske disipliner 

 
 
 

Denne kategorien har følgende 19 underkategorier, av totalt 19. 

  

•  Kunnskap etter område (5 kategorier) 

A 

•  Akademia (9 kategorier, 11 sider) 

•  Arkiver (8 kategorier, 25 sider) 

B 

•  Bibliotekvesen (5 kategorier, 56 sider) 

D 

•  Disipliner (5 kategorier, 2 sider) 

https://no.wikipedia.org/wiki/Pilotprosjekt
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https://no.wikipedia.org/wiki/Popul%C3%A6rvitenskap
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E 

•  Empiri (3 kategorier, 7 sider) 

•  Epistemologi (4 kategorier, 26 sider) 

F 

•  Feil (1 kategori, 2 sider) 

G 

•  Gransking (1 kategori, 3 sider) 

I 

•  Induktiv tenking (2 kategorier) 

K 

•  Kunnskapsministre (2 kategorier) 

•  Kunnskapsspill (16 sider) 

M 

•  Mysterier (4 kategorier, 44 sider) 

O 

•  Oppslagsverk (15 kategorier, 61 sider) 

R 

•  Rådgivning (1 kategori, 6 sider) 

S 

•  Sakprosa (6 kategorier, 17 sider) 

•  Standarder (11 kategorier, 28 sider) 

U 

•  Utdanning (34 kategorier, 112 sider) 

V 

•  Vitenskap (30 kategorier, 36 sider) 

Sider i kategorien «Kunnskap» 

Under vises 21 av totalt 21 sider som befinner seg i denne kategorien. 

  

o Dannelse 

https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Empiri
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o Kunnskap 

o Praktisk kunnskap 

A 

o Amatør 

D 

o Deweys desimalklassifikasjon 

o Duplikasjon 

E 

o Egenlast 

o Ekspert 

F 

o Ferdighet 

I 

o Informasjonssystem 

o Intelligentsia 

K 

o Kildekompasset 

o Kunnskapsbasert praksis 

L 

o Lesekyndighet 

o Lesing 

N 

o Norsk inndeling av vitenskapsdisipliner 

o Nyttelast 

O 

o Obskurantisme 

R 

o Referanseverk 

T 

o Tallforståelse 

o Tankekart 
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Kategorier:  

o Informasjon 

o Tanke 
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