
ATT SKRIVA 
EN ESSÄ 

GRUNDERNA I 
ESSÄSKRIVNING 



INLEDNING 
En av de mest värdefulla kunskaper du kan ta med 

dig från gymnasiet till högskolan är konsten att kunna 

skriva bra akademiska texter.  

Då det gäller Humaniora och  

historieämnet så är det viktigt att  

kunna skriva analyserande texter. 

För att hjälpa dig med detta så  

har vi satt samman denna 
grundläggande information om 
konsten ”ATT SKRIVA EN ESSÄ”.



ESSÄNS OLIKA DELAR 

1. Inledning 
2. Huvudtext 
3. Slutsats 



INLEDNING 

En inledning består av två viktiga delar: 
1. En fråga eller ett påstående 
2. En kort redogörelse för vad  

som kommer i essän – en s.k.  
outline 



HUVUDTEXT 
En essä är oftast en ARGUMENTERANDE text. Därför bör det finnas  
ett tillräckligt antal fokuserade argument som klart visar god ämnes- 
förståelse i din huvudtext. Om man gör en kortare indelning av  
HUVUDTEXTEN så kan man tala om följande delar: 
 

1. Bakgrund. Detta är den allra första delen av din  
huvudtext. Den ger läsaren det historiska  
sammanhanget innan argumentationen startar 
 

2. Argument. Argument är en blandning av  
viktiga faktakunskaper och fokuserade  
påståenden.  
 

3. Diskussion. Den sista delen varierar i storlek.  
En del elever föredrar att förlägga hela diskussionen  
efter bakgrund och argument medan andra elever har  
fört en löpande diskussion och därför skriver en 
kortare sammanfattande kommentar. 



       SLUTSATS 

I en slutsats så kan man ta upp de mest väsentliga delarna  
av essän och understryka de argument man använt för att  
besvara frågan, påståendet.  
Alternativt så kan man ha en sammanfattande kommentar  
av de delar man behandlat i huvudtexten. Denna text  
SKALL knytas an till frågan/påståendet i essäns inledning.  
I denna avslutande del får man inte presentera nya fakta. 



PRÖVNING - ESSÄ
FÖRSTA VK & KALLA KRIGET

I din prövning i Historia kurs 1b ingår att skriva två stycken essäer. 
Följande detaljer skall finnas med i dessa essäer: 

1. Att du har skrivit en tydlig inledning i dina essäer med en klar 
problemställning (fråga eller påstående)

2. Att du har presenterat flera argument  på ett acceptabelt sätt i din 
huvudtext

3. Att du har visat goda faktakunskaper som stöd för dina argument
4. Att du har kommenterat och analyserat dina argument i en diskussion
5. Att du har en genomarbetad slutsats som klart knyter an till din 

problemställning från essäns inledning
6. Att du klart markerat essäns olika delar genom att lämna ett utrymme 

i texten (en visuell tydlighet)
7. Att du oavsett dina förkunskaper verkligen försökt göra så gott du kan!






