
HUVUDTEXT 
 

   Det är i huvudtexten som man bygger upp och utvecklar essän. Din disposition (som presenterats i din 

inledning) tillhandahåller argumenten kring vilka du kommer att strukturera ditt svar. Du måste fördjupa din 

föreslagna disposition genom att välja relevanta faktauppgifter från din tillägnade kunskap så att du säkert kan 

stödja dina argument. En bra essä är tydlig och fokuserad (Hugh Robertsson i ”The Research Essay” hävdar 

att ”En välskriven essä har fokus och klarhet som en laserstråle”). Se därför till att allt stödmaterial är tydligt 

kopplat till det centrala temat och säkert förankrat i din argumentation. Undvik att packa uppsatsen full med 

irrelevant och onödig information, eftersom denna fakta bara kommer att störa essäns fokus. Lärare och 

examinatorer letar efter tydligt formulerade analyser och argument i en essä, inte efter kronologisk berättelse, 

en slingrande beskrivning eller en massdumpning av orelaterad fakta. Ditt ansvar är att konstruera och föra 

fram en systematisk, logisk och övertygande tes – noggrant strukturerad, övertygande argumenterad, 

underbyggd med bevis och tydligt uttryckt. 
 

Som tidigare nämnts är huvudtexten vanligtvis uppdelad i tre delar: 

1. Bakgrund 

2. Argument (och bevis/stöd) 

3. Diskussion/analys 
 

1. BAKGRUND 
 

   Detta är den första delen av huvudtexten. Du skall här ta upp det historiska sammanhanget (det som besvarar 

"när", "var", "vem" och "vad": 

När äger den händelse du fokuserar på rum (år, tidsperiod, etc...)? 

Var äger den rum (specifik händelse, specifikt land, etc...)? 

Vem är inblandad (krig, land/länder, politiska ledare, etc...)? 

Vad är det som skall tas upp (eventuell en kort översikt)? 

Det är en kort förberedelse, två-tre meningar, för din huvudtext. Bakgrunden skall ge läsaren nödvändig 

kunskap för att kunna följa med i den kommande texten – dvs. argumenten, stöd för argumenten (bevisen) och 

i slutändan diskussion/analys. Vissa elever använder en mening (eller två) i essäns inledning för att ge en kort 

förklaring till det historiska sammanhanget. Detta är helt OK, men min erfarenhet är att man har mer nytta av 

att ha den här delen i början av huvudtexten. Det ger huvuddelen av essän en bra start, strukturen blir tydligare 

och det ger essän ett bättre flyt. Man kan jämföra det med början på en klassisk barnsaga som börjar med 

orden ”Det var en gång...” 
 

2. ARGUMENT (OCH BEVIS/STÖD) 
 

   Efter att man presenterat det korta historiska sammanhanget i bakgrunden så kommer vi till ”huvuddelen” 

av huvudtexten – argumenten (och bevisen – stödet för argumenten). Här presenterar du argument med 

stödjande narrativa fakta på ett organiserat sätt. Det ser ofta ut som en serie motiverade, relevanta poänger 

som framförs på ungefär samma sätt som en advokat lägger fram ett mål i en domstol, även om ditt fall inte 

kommer att vara lika ensidigt som en advokats och din domare kommer att vara läraren/examinatorn! En av 

svårigheterna med denna del är den mängd fakta som du har memorerat och nu vill försöka visa i essän. Det 

gäller att du fokuserar på de huvudargument (påståenden) som ger ett stabilt svar på den ställda frågan. ”The 

Modern History Manual” använder denna metafor ”Huvudargumentmetoden är som skygglappar för en 

häst i en tävling vilket tvingar hästen att välja en rak linje och undvika hinder och distraktioner”. Dina 

argument är korta påståenden som representerar en åsikt eller en attityd till den ställda frågan. Försök att 

begränsa dig till sex (fler eller färre om nödvändigt) viktigaste skälen och bevisen som stödjer ditt svar. För 

att kunna skapa ett bra påstående behöver du välja den information eller fakta som är relevant för frågan och 

presentera den i ett logiskt argument. 
 



ATT VÄLJA ARGUMENT: När de skriver en historie-essä så har du (oftast) mer kunskap och fakta än du 

kan använda i din text. Om du har tjugo sidor med anteckningar är det uppenbart att inte alla dessa tjugo sidor 

kan få plats i din essä! Det enkla svaret är att du måste göra ett urval som passar till den ställda frågan. Detta 

kan tyckas självklart, men det är förvånande hur många essäer som blir misslyckade eftersom elever inkluderar 

alltför mycket information, särskilt information som inte är relevant eller passar till de valda påståendena/ 

argumenten. Ibland upprepar eleverna fakta eller information på ett lite annorlunda sätt. Att samla upp 

information för informationens egen skull kan också avslöja bristande förståelse. Kort sagt, vad du lämnar 

utanför en essä kan vara lika viktigt som vad du tar med i essän! I ”The Modern History Manual” skriver 

författarna (Cloake, Crinnion & Harrison) ”Det är bättre att bedöva läraren/examinatorn med vänlighet 

genom att välja relevant information än att dränka läraren/ examinatorn med en mängd fakta i en salig 

blandning!”. De fortsätter ”För att tänka på ett annat sätt, om du blev ombedd att laga en trasig stol så 

skulle du inte använda alla verktyg du har tillgång till, bara för att visa att du har dem”. Så är det med 

information i en essä. Du behöver bara använda den information som är lämplig eller relevant för just den här 

essän. Viss fakta måste förbli oanvänd trots att du kan dem. Välj fakta för bästa effekt för att passa ditt 

planerade svar. 
 

RELEVANT INFORMATION: Efter att du gjort ditt faktaurval så kommer nästa steg – att bestämma vilken 

information som är mest relevant. Hur detta går till – vilken fakta som skall tas med i essän och vilken fakta 

som skall lämnas utanför avgörs av din historiska kunskap som du tagit till dig genom att studera, diskutera 

och reflektera. Ju mer du övar desto bättre blir du på att välja historisk information som passar för din uppsats 

och för dina argument/påståenden. Det viktiga är att se till att läsaren förstår varför du tar med just denna 

information. Här gör vi skillnad mellan implicit och explicit relevans. Relevansen är implicit när du lämnar 

till läraren/examinatorn att förstå vikten av en viss punkt i ditt svar. Explicit relevans är när du tydligt anger 

vikten av en punkt i förhållande till den fråga som behandlas. När elever misslyckas med att tydliggöra 

relevansen av en information, så betyder det ofta att eleverna inte förstår vad de skall göra. Förklara därför 

tydligt varför du har tagit med just den här information. Gör relevansen för dina argument/påståenden 

uppenbar. Ifrågasätt hur du formulerar argumenten så att du undviker svammel i ditt svar. Anta aldrig att 

läraren/examinatorn vet vad du syftar på. Läraren/ examinatorn behöver guidas genom den information du har 

valt. Det är alltid befriande att se hur duktiga professionella historiker tydligt påminner läsaren om relevansen 

av fakta, analys och diskussion genom hela texten (essän/artikeln/boken). 
 

LOGISKA ARGUMENT: Förutom att välja relevant fakta måste du också strukturera den på ett logiskt sätt. 

Det viktigaste att komma ihåg är att varje idé, varje kommentar eller varje observation skall stödjas av fakta. 

Det är lätt att ha en åsikt om en moralisk fråga som dödsstraff, men om du skulle diskutera det i en essä skulle 

du vanligtvis behöva ge orsaker till din åsikt vilket blir betydligt svårare eftersom den oftast grundar sig på 

din moraliska ståndpunkt – inte fakta. Så är det också med historie-essäer, du kan ha en åsikt men du måste 

alltid backa upp den med fakta och dispositionen av denna faktadel måste följa en viss linje – en logisk följd. 
 

3. DISKUSSION/ANALYS 
 

Om man i historieskrivning ska uppnå en känsla av rörelse genom tiden är det alltid nödvändigt att balansera 

beskrivning och analys på ena sidan med tillräcklig fakta på andra sidan. I alla typer av skrivande, inklusive 

historia, måste du, om du ska uppnå tillräcklig intellektuell stringens, balansera varje berättelse och 

beskrivning (de enklare aspekterna) med tillräcklig analys. De två första delarna av huvudtexten; bakgrunden 

och argumenten (bevis/stöd), är övervägande narrativa. Du kanske har avslutat varje stycke med en reflektion 

av de bevis som presenteras, vilket är början på en analys, men det är i diskussionen i slutet av huvudtexten 

som du samlar ihop de olika delarna för en mer utvecklad analys. I vissa essäer står den fakta du använt i 

konflikt med varandra. Dessa motsatta åsikter bör därför föras samman i diskussionen. Anta inte att alla frågor 

är lika enkla. I de flesta fall gynnar historiska åsikter den ena eller andra sidan. Det är historikerns uppgift att 

göra rättvisa åt båda (eller flera) fallen, hur starka de än är, och motivera detta. 


