
Fag: Astronomi 
 

 

Kort beskrivelse af faget 

Astronomi hører under det naturvidenskabelige hovedområde. 

Astronomi beskæftiger sig med objekter og fænomener i verdensrummet uden for Jordens 

atmosfære. Formålet er at opnå en naturvidenskabelig forståelse af universet og dets 

bestanddele. Det omfatter forklaringer for både, universets nuværende struktur, og for 

udviklingen af universet og dets bestanddele i fortiden og i fremtiden. 

 

 

Fagets metoder  

Astronomi deler metoder med de andre naturvidenskabelige fag, men i fagets natur er der 

en anderledes vægtning. 

 

Observationer: 

Observationer (eller indsamling af empiri) spiller en meget stor rolle i astronomi. 

Observationer danner udgangspunktet, når man vil finde ud af, hvordan universet er 

opbygget og hvilke egenskaber universet og dets bestanddele har. Fordi en observation af et 

objekt i en stor afstand samtidig er et kig tilbage i tiden, er det også muligt at afdække 

udviklingen af universet og dets bestanddele i fortiden. 

 

Databehandling: 

Knyttet til observationerne er en passende databehandling. Her spiller metoder fra 

matematik (fx statistik, regression, hypotesetest) en vigtig rolle. 

 

Eksperimenter: 

Eksperimenter spiller en mindre rolle i astronomi, fordi det simpelthen er umuligt at 

gennemføre eksperimenter med fx en hel planeter eller en hel stjerne. Eksperimenterne til 

at underbygge eller modbevise hypoteser vil derfor kun kunne beskæftige sig med enkelte 

aspekter, men ikke med helheden i en problemstilling. Nogle af de få tilfælde, hvor det 

faktisk er muligt at gennemføre eksperimenter i astronomi, er fx undersøgelser af 

meteoritter eller af overfladen og atmosfæren på andre planeter med robotkøretøjer. 

 

Modeller: 

Modeller er et forenklet billede af virkeligheden, som afspejler kun udvalgte aspekter. Der er 

ofte tale om matematiske modeller, som der findes mange af i astronomi, fx Keplers 3. lov 

eller periode-luminositet-relationen for en variabel stjerne. I astronomi findes matematiske 

modeller ofte ud fra observationer. I nogle tilfælde (som fx Keplers 3. lov) findes der en 

teori, der gør det muligt at forklare modelsammenhængen, i andre tilfælde (som fx periode-

luminositet-relationen) er det stadigvæk i dag kun (delvist) muligt at forklare 

modelsammenhængen ud fra en teori. 

 

Teorier: 

Teorier er en række sammenhængende hypoteser, der støtter hinanden og udgør en helhed. 

Hypoteserne er testet i meget høj grad for at de kan blive til (en del af) en teori. Astronomi 

opstiller ikke ofte egne teorier. Som regel benytter astronomi sig af de etablere teorier i 



fysik og i de andre naturvidenskabelige fag. Men astronomi kan bidrage til at teste hypoteser 

i de andre naturvidenskabelige områder. 

 

Simulationer: 

(Computer-)Simulationer baseret på etablerede teorier er i en vis grad en erstatning for 

eksperimenterne i astronomi. En simulation af fx en galakses udvikling med tiden, som er 

bygget på de aktuelle teorier i fysik og astronomi, kan så sammenlignes med observationer 

af galakser i dag og galakser i en stor afstand (dvs. i fortiden). På denne måde er det muligt 

at teste hypoteserne, en teori bygger på, selv om det ikke er muligt at gennemføre et 

eksperiment.  

 


