Menneskeskabt
Sprog:

Dansk

Udgivet:

15. november 2015

Kategori:

Studie

Forfatter:

Erik Lund

Forlag:

Nyt Teknisk Forlag

ISBN:

9788757128598

Menneskeskabt.pdf
Menneskeskabt.epub

Teknologien er historiens forudsætning.
Både direkte, som enbetingelse for menneskehedens overlevelse, men også meresubtilt: Uden skriftsprog og
andre teknologier til kommunikationvar der ingen historiske kilder og ingen historievidenskab.Menneskeskabt
er tænkt som en grundbog i faget teknologihistorieog retter sig derfor som udgangspunkt mod htx.Bogen bør
imidlertid kunne finde anvendelse også på de øvrige ungdoms uddannelser. Teknologi og samfund former
gensidigt hinanden i en stadig vekselvirkning med samfundets naturgrundlag.Dermed er historie og
teknologihistorie blot to sider af samme sag.Menneskeskabt består af i alt 10 kapitler. Fra kapitel 2 og frem er
den hovedsageligt bygget kronologisk op og behandlerteknologier fra oldtid til nutid. Kapitlerne beskriver
hver isærnogle få teknologiske temaer, der knytter an og er centrale forforståelsen af kapitlets historiske
periode. Enkelte genstande –artefakter – eller processer er trukket frem i bokse og opslag i hvert kapitel,
ligesom en række teoretiske modeller og analyseværktøjerer beskrevet, hvor de er særlig nyttige. Efter hvert
kapitel er der arbejdsopgaver og en håndfuld links til viderearbejde med perioden.
Kapitel 10 giver et teknologihistorisktilbageblik til vor egen tid fra en position 50 år ude i fremtiden.Bogens
forfattere er og var alle undervisere med mange års erfaringinden for gymnasial undervisning og faget
teknologihistorie.
En vigtig artikel om global opvarmning og klimavidenskabens lange historie. Disse hændelser er. Her er en
samling af de vigtigste begreber om skrånende terræn. marts kl. Her følger nogle af de mest anvendte,

opsamlet gennem lang tids færden i klimasammenhænge. 8. Wayne Madsen (born April 28, 1954) is an
American journalist, author and columnist specializing in intelligence and international affairs. En vigtig
artikel om global opvarmning og klimavidenskabens lange historie. Hvornår startede det hele egentlig.
Stildannelse og arkitekturkrav, Bygmestre og arkitekters virke, Kirkebyggeri, Barokkens huse, Hillerød efter
branden 1692, København efter branden 1728 13-02-2018: Ordinær generalforsamling. Hurtig levering.
09. Kviksølv nedbrydes ikke, da det er et grundstof. Denne artikel bør gennemlæses af en person med
fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed. Disse hændelser er. Meteorologi er studiet af atmosfæren
som fokuserer på vejrprocesser og vejrudsigter. Du finder også nogle særlige definitioner og kriterier, der
gælder på netop dette site. dk finder du masser af inspiration til naturoplevelser, aktiviteter og sjov for hele
familien. Læs og bliv overrasket. Find alle grundstofferne og deres historie m. På Klimaleksikon.

