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Teknologien er historiens forudsætning. Både direkte, som en betingelse for menneskehedens overlevelse,
men også mere subtilt: Uden skriftsprog og andre teknologier til kommunikation var der ingen historiske

kilder og ingen historievidenskab.
Menneskeskabt er tænkt som en grundbog i faget teknologihistorie og 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 behandler teknologier fra oldtid til
nutid. Kapitlerne beskriver hver især nogle få teknologiske temaer, der knytter an og er centrale for

forståelsen 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 analyseværktøjer er beskrevet, hvor
de er særlig nyttige. Efter hvert kapitel er der arbejdsopgaver og en håndfuld links til videre arbejde med
perioden. Kapitel 10 giver et teknologihistorisk tilbageblik til vor egen tid fra en position 50 år ude i
fremtiden. Bogens forfattere er og var alle undervisere med mange års erfaring inden for gymnasial

undervisning og faget teknologihistorie.
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