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Middelalderens naturvidenskab O. Keller Hent PDF Forlaget skriver: Gennem den omskiftelige middelalder
var kristendommen og den katolske kirke på godt og ondt rygraden i den europæiske kultur. Denne
kendsgerning prægede også naturvidenskaben, som langsomt - meget langsomt - udvikledes i løbet af

middelalderen. Naturvidenskaben stod endvidere på skuldrene af de antikke græske filosoffer og var samtidig
i stor gæld til den arabiske/muslimske videnskab, som blomstrede, mens den europæiske videnskab slumrede.

Naturvidenskaben var og er en væsentlig del af den europæiske kultur, og som sådan beskrives i denne bog
de væsentligste dele af naturvidenskabens historiske udvikling gennem middelalderen.

Hvert kapitel er forsynet med arbejdsspørgsmål, og sidst i bogen findes at antal forslag til
opgaveformuleringer, som kan inspirere til videre arbejde med emnet. I kapitlerne findes desuden en antal
oplæg til eksperimentelt arbejde eller anden fysikfaglig fordybelse på C-niveau eller højere niveauer.

Desuden indeholder bogen en lang række kildetekster.
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