Att skriva en akademisk essä
Vad är en essä?
En essä är en friare form av en vetenskaplig text där skribenten behandlar ett konkret ämne skrivet i en
saklig men mer personlig ton. I en essä ska skribenten få fram fakta om det behandlade ämnet, men även
komma med egna reflektioner och nya infallsvinklar kring dessa fakta. Man kan också jämföra sina egna
åsikter med det som andra personer (tidigare forskare) har sagt om ämnet. Med andra ord förväntas stilen
vara personlig och skribentens egna tankar och röst höras. Språket ska vara enkelt, vårdat och begripligt.

Hurdan struktur har en essä?
Strukturen i en essä omfattar tre delar: inledning, huvudtext och avslutning. I inledningen presenterar
skribenten det valda ämnet och sin frågeställning på ett intresseväckande sätt som lockar till läsning.
Huvudtexten, som innefattar den största delen av essän, innehåller fakta och skribentens personliga
reflektioner. Det är viktigt att man bygger sin text på tidigare forskning och vetenskapliga referenser som
stödjer frågeställning. I avslutningen sammanfattar man innehållet i essän och drar slutsatser av det ämne
man har skrivit om. Till slut anger man de källor som man har använt i essän i en referenslista.
Obs! En essä får inte vara en sammanställning av kopierade textsnuttar!

Hur är innehållet?
Innehållet i en välformulerad essä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svarar mot rubriken
behandlar de teman som är relevanta för ämnesområdet
visar att skribenten behärskar det område hen skriver om
innehåller faktauppgifter som baserar sig på de angivna källorna
gör skillnad mellan faktainformation och läsarens egna tankar och reflektioner
är objektivt men resonerande och analytiskt
är tydligt och lättläst
låter läsaren följa med skribentens tankebanor
förklarar för läsaren på vilka grunder skribenten nått fram till sina slutsatser
tillämpar källinformation på ett sätt som passar in i essäns sammanhang.

Hur ska du göra?
1. Bekanta dig med källitteraturen och plocka ut nyckelord ur texten. Understryk sådant som
intresserar dig och väcker tankar hos dig. Gör anteckningar medan du läser.
2. Pröva olika idéer och infallsvinklar. Gör en plan för texten och formulera frågeställning.
3. Skriv en resonerande och reflekterande text om det valda/angivna temat utgående från
källitteraturen. Glöm inte att hänvisa till dina källor.

4. Behandla ämnet i en logisk ordningsföljd genom att indela texten i inledning, huvudtext och
avslutning.
5. Fäst uppmärksamhet på språket:
o ordbildningen
o meningsbyggnaden
o ordvalet
o tempus
o rättskrivningen.
6. Följ handledarens anvisningar om essäns längd och om andra aspekter som gäller just den essä
du ska skriva.
7. Hitta på en passande rubrik (som ger tillräckligt med information om innehållet) eller använd
den rubrik som du fått av handledaren.
8. Använd mellanrubriker för att strukturera texten.
9. Läs igenom din text och bearbeta språk och innehåll vid behov.
10. Lämna in essän i tid.

