
Om synopsis: 
Præsentation af 
emneområde og 
afklaring af 
problemstillinger i 
materialet 

Her skal du kort præsentere din problemformulering/ materialets emneområde og de 
psykologifaglige problemstillinger, du identificerer i materialet. Videre skal du 
begrunde, at du mener dit valg af problemstillinger er korrekt. Det er en god ide kort 
at henvise til et eller flere af bilagene i den sammenhæng. 
”Dette materiale handler om……Det lægger op til, at man ser nærmere på……Det 
fremgår fx af bilag b og c, at….” 

Kortfattet 
præsentation af 
valgte teorier og 
undersøgelser 

Her skal du kort præsentere de teorier og den psykologifaglige viden, som du har 
tænkt at anvende. Du skal argumentere for, hvorfor de valgte teorier og den 
psykologifaglige viden er velegnede. 
”Jeg har valgt at inddrage ……og vil supplere med undersøgelser af…..samt kort 
komme ind på….Det har jeg valgt, fordi…….” 

Analyse af 
materialet med 
inddragelse af 
psykologifaglig 
teori/undersøgelser. 
 

Dette er synopsens hovedafsnit. Det er her, du skal forbinde din psykologiske viden og 
teori med bilagsmaterialet. Der er flere måder at udforme denne analyse på - alt efter 
bilag, valgte teorier og problemstillinger, individuelle præferencer : 
 

1. Der redegøres for teori a – der henvises til og kommenteres på de forskellige 
bilag ud fra teori a. Dernæst tages teori b – hvorefter der henvises til og 
kommenteres på bilag ud fra denne osv 
Alle bilag skal ikke kommenteres både ud fra a og b og c, men vælg det ud, der 
er mest centralt og relevant i de forskellige bilag i forhold til de specifikke 
teorier. 

2. Problemstilling a – teoriredegørelse og bilagskommentering og delkonklusion 
Problemstilling b – teoriinddragelse og bilagskommentering og delkonklusion 
osv 
 
Under de forskellige problemstillings-behandlinger inddrages redegørelser for 
og anvendelser af forskellige teorier i relation til bilagene. Nogle gange er en 
teori oplagt, andre gange skal flere i spil. 
 

3. Bilag a – problemstillinger identificeres og der redegøres for/anvendes 
relevant teori i forhold til dette. Dernæst 
Bilag b – problemstillinger identificeres og der redegøres for/anvendes 
relevant teori i forhold til disse osv 
 

Uanset, om du vælger den ene eller den anden fremgangsmåde skal du i løbet af 
analysen dels have redegjort for noget teori/nogle undersøgelser og dels have vist du 
kan slå ned på centrale steder i bilagsmaterialet og analysere disse med inddragelse af 
de valgte teorier/undersøgelser.  

Konklusion  
 

Her skal du lave en sammenfatning på dit emne og dine valgte problemstillinger - en 
konklusion. Videre skal du tage fagligt begrundet stilling til, hvorvidt dine 
teorier/undersøgelser giver svar på de valgte problemstillinger. Det er vigtigt, at det 
du konkluderer på det, du har undersøgt og ikke på noget helt andet. 
”På den baggrund kan vi se, at……Det betyder derfor, at………Overordnet må man 
derfor sige, at …….” 
 

Diskussion Her kan du kort diskutere din konklusion og komme med mulige kritiske vinkler på 
dine teorier, undersøgelser og eget arbejde. 
”Ifølge teori a …..men ifølge nyere psykologisk viden viser det sig…..derfor kan man 



sige, at teori a…..” 

Perspektivering Her kan du skitsere andre teorier og aspekter, man kunne bruge til ar belyse dit 
emneområde og de valgte problemstillinger. 
”Et andet bud på …kunne være….I dagspressen i går fremgik det……” 

 


