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Galilei og Jordens rotation Laila Zweisler Hent PDF Indhold: -Indledning -En videnskabelig kontrovers -

Figuren Simplicio --Simplicios inspirationskilder -Figuren Salviati -Figuren Sagrado -Dialog --Drejer jorden
rundt? --En sten kastes fra et tårn og en skibsmast --Kanonkugler afskudt vandret og lodret --Hvad sker der,
når en sten kastes fra en skibsmast? --Hvad sker der, når kanoner affyres i forskellige retninger? --Hvordan
kan fuglene følge med jorden? --Bliver man slynget af jorden -Anden dag går på hæld --Hvad har vi lært? -
Opgaver -Litteraturliste -Noter Bogen handler om en virkelig kontrovers: roterer jorden om sin egen akse
eller ej? For os er svaret givet på forhånd, men hvis man tager modstandernes argumenter alvorligt, vil man

opdage, at svaret ikke var så lige til i 1600-tallet. I sit hovedværk Dialog om de to fremherskende
verdenssystemer diskuterer videnskabsmanden Galileo Galilei for og imod to forskellige opfattelser. Men

Galilei er ikke objektiv!
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