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Redegørelse for teori 1 
Redegørelse for teori 
Kort og præcis redegørelse med de vigtigste ting, der anvendes i diskussionen 
 
Teoretiske forventninger 
Teoriafsnittet afsluttes med en udledning af de teoretiske forventninger specifikt til problemstillingen og 
som diskuteres i diskussionen 

• Med dette udgangspunkt, forventes det at….. 
 
Teoretiske forventninger (centralt for, hvordan jeg vil anvende en teori) 
Hvordan vil jeg lede i empirien og hvad vil jeg lede efter? 

• Dette hænger sammen med, hvordan jeg vil anvende teorien? 
• Hvad vil jeg så kigge efter i empirien, givet, at jeg har valgt dette teoretiske fokus? 
• Hvad vil jeg bruge teorien til at lede efter bestemte forhold i empirien (i den enkelte begivenhed 

eller udvikling) 
 
Eksempel Waltz:  
Redegørelse: Hvad er bipolaritet og balancering, og hvorfor er bipolaritet mere stabilt? 
 
Teoretiske forventninger: Bipolaritet er mere stabilt end multurpolaritetet, og derfor vil vi forvente færre 
interstatslige krige under bipolariteten sammenlignet end multipolaritet 

 

Redegørelse for teori 2 
Redegørelse for teori 
Kort og præcis redegørelse med de vigtigste ting, der anvendes i diskussionen 
 
 
Teoretiske forventninger 
Teoriafsnittet afsluttes med en udledning af de teoretiske forventninger specifikt til problemstillingen og 
som diskuteres i diskussionen 

• Baseret på dette, forventes det at….. 
 
Teoretiske forventninger (centralt for, hvordan jeg vil anvende en teori) 
Hvordan vil jeg lede i empirien og hvad vil jeg lede efter? 

• Dette hænger sammen med, hvordan jeg vil anvende teorien? 
• Hvad vil jeg så kigge efter i empirien, givet, at jeg har valgt dette teoretiske fokus? 
• Hvad vil jeg bruge teorien til at lede efter bestemte forhold i empirien (i den enkelte begivenhed 

eller udvikling) 
 
 
 
 
 
 
 


