
DIAKRON OG SYNKRON 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Inden for humanistiske og samfundsvidenskabelige fag forekommer både diakrone og synkrone tilgange ofte – 
enten som to forklaringer, der supplerer hinanden og tilsammen giver en dybere forståelse, eller som to 
forklaringer, der konkurrerer om at give den bedste forklaring. Du kan læse mere om de to tilgange her: 

DIAKRON TILGANG 
I den diakrone tilgang fokuserer man på udviklingen i en sag eller et emne over tid og på de 
konkrete kausale eller intentionelle sammenhænge over et hændelsesforløb.  

Når den viden, du har opnået/anvendt, er diakron, så betyder det, at den giver svar på udviklingen omkring den 
begivenhed/det fænomen, du har undersøgt, og de bagvedliggende årsager. Men til gengæld går den ikke i 
dybden med forholdene på et bestemt tidspunkt. 

SYNKRON TILGANG 
Den synkrone tilgang betragter omvendt sagen i et samtidigt eller tidsuafhængigt perspektiv. Dette kan enten 
være som studier af  en bestemt epoke eller som studier af  et bestemt emne på forskellige tidspunkter med 
fokus på ligheder og forskelle på tværs af  tid og rum. 

Når den viden, du har opnået/anvendt, er synkron, så betyder det, at den giver en detaljeret forståelse for 
emnet, men den siger ikke noget om udviklingen over tid (og årsager til udviklingen). 
 

Kilde: Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2010. 

Udvælgelse - hvilken tilgang skal du arbejde med? 

Begrundelser for at vælge den diakrone tilgang 
• Det, der er interessant for min problemstilling, er den udvikling, der sker. 
• Det, der er interessant for min problemstilling, er, hvilke årsager der førte til fænomenet/begivenheden, og/

eller hvilke konsekvenser fænomenet/begivenheden havde. 

Begrundelser for at vælge den synkrone tilgang 
• Det, jeg undersøger, er tidsuafhængigt. Det ændrer sig ikke med tiden.  
• Det, der er mest interessant for min problemstilling, er at undersøge emnet på et bestemt tidspunkt. 
• Det, der er mest interessant for min problemstilling, er ikke, hvordan emnet udvikler sig over tid, men at 

sammenligne nogle ligheder og forskelle - evt. på forskellige tidspunkter. 

Diakron: En tilgang, hvor et emne behandles med fokus på, hvordan opfattelsen af  emnet har ændret sig i 
forskellige perioder.  

Synkron: En tilgang, der enten behandler 1) et emne, som er tidsuafhængigt, 2) opfattelsen af  et emne i en 
bestemt historisk periode, hvor der er fokus på noget andet end udvikling over tid, eller 3) et emne, som 
sammenlignes på tværs af  historiske perioder uden interesse for, hvorfor det har forandret sig i 
mellemtiden. 


