
EMPIRISK OG FORMEL 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

“Begrebsparret empirisk og formel beskriver traditionelt skellet mellem de naturvidenskaber, der 
med eksperimenter og observationer undersøger fænomener i naturen, og den matematiske videnskab, der 
ikke handler om konkrete, målbare fænomener, men abstrakte begreber. I denne forstand er matematik slet 
ikke naturvidenskab – matematik er nærmere beslægtet med logik (dvs. læren om reglerne for korrekt 
argumentation) end med kemi og biologi.” 

“Inden for samme videnskab kan der godt forekomme både empiriske og formelle undersøgelser. Læs mere om 
forskellen her:”  

EMPIRISK VIDENSKAB 
For at nå frem til sandheden er det afgørende at gøre brug af  observationer og eksperimenter. 

“Når den viden, du har opnået/anvendt, er empirisk, så betyder det, at den (hvis du har været omhyggelig) 
giver præcise svar angående det virkelige fænomen, du har undersøgt. Men til gengæld er den omfattet af  den 
usikkerhed, der altid gælder for undersøgelser og målinger af  virkelige fænomener, og den begrænsning, der 
ligger i, at man altid kun kan have undersøgt et lille udsnit af  virkeligheden.” 

“Empirisk videnskab står desuden også i modsætning til normativ videnskab, der ikke beskriver faktiske 
tilstande, men handler om, hvordan verden eller noget i verden ideelt set burde være.”  

FORMEL VIDENSKAB 
“Formel videnskab beskæftiger sig ikke med faktiske, virkelige forhold, men med begreber, definitioner og love 
i en abstrakt idealverden. Fornuften og ikke målinger afgør, hvilke love der gælder.”  

“Når den viden, du har opnået/anvendt, er formel, så betyder det, at den (hvis du har været omhyggelig) giver 
100% sikre svar på det, du har undersøgt. Til gengæld siger den ikke umiddelbart noget om virkeligheden.” 
 

Baseret på kilde:  
Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2018. 
(Direkte citater er markeret i citationstegn.) 

Udvælgelse - hvilken tilgang skal du vælge? 

Begrundelser for valg af  empirisk videnskab 
• “Det er konkrete, virkelige forhold ved fænomenet/begivenheden/værket, som er interessant for mit 

spørgsmål - ikke noget abstrakt i en idealverden af  regler og definitioner.” 

Begrundelser for valg af  formel videnskab 
• “Mit spørgsmål handler om abstrakte sammenhænge i en idealverden, fx matematikkens verden.” 

Empirisk: “Om videnskab/undersøgelser, der er baseret på erfaringen og beskriver forhold i den fysiske, 
sanselige virkelighed. Også kaldet realvidenskab eller erfaringsvidenskab.”  

Formel: “Om videnskab/undersøgelser, der beskæftiger sig med egenskaber ved begreber og fænomener, 
som kun findes i tankerne. Også kaldet formalvidenskab.” 


