INLEDNING AV EN ESSÄ – FEM EXEMPEL
TEXT FRÅN ESSÄSKOLA 1
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
INLEDNING – EXEMPEL 1
En tid av revolutioner som både Frankrike och de vi idag kallar USA drabbades av men vad
var det egentligen som ledde till dessa revolutioner? Och vad finns det för likheter och
skillnader mellan dem?
INLEDNING – EXEMPEL 2
I den här essän skall jag jämföra likheter och skillnader i orsakerna till de Engelska och
Amerikanska revolutionerna men först så skall jag berätta lite om revolutionerna.
INLEDNING – EXEMPEL 3
Jag ska i min essä analysera likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och franska
revolutionerna. Jag ska gå in på de politiska, religiösa, ekonomiska och de sociala orsakerna.
INLEDNING – EXEMPEL 4
I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till
den amerikanska och den engelska revolutionen. Jag tänker ta upp sociala, ekonomiska,
religiösa och politiska orsaker. Först ska jag presentera lite bakgrund till de två revolutionerna
samt ett övergripande förlopp, för att sedan diskutera saker som medelklassens framfart,
skatter, religion och filosofi och hur de påverkade revolutionerna.
INLEDNING – EXEMPEL 5
I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska
revolutionen att behandlas. Till att börja med kommer likheter såsom missnöjdhet med
skattesystemet och det faktum att de båda revolutionerna påverkas starkt av ett, i tidsenlig anda,
frihetstänk, analyseras. Därefter kommer skillnader i form av hur fullständigt olika
samhällssystem som råder opposition till revolutionärerna samt skillnaden mellan missnöjet
efter missväxten i Frankrike respektive ”överflödet” i Amerika att tas upp.

SAMMANFATTNING/SLUTSATS AV EN
ESSÄ – FEM EXEMPEL
TEXT FRÅN ESSÄSKOLA 1
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.
SAMMANFATTNING/SLUTSATS – EXEMPEL 1
Avslutningsvis vill jag säga att det inte sett ut som det ser ut idag utan dessa revolutioner.
Det är tack vare dessa revolutioner som Europa och Amerika har demokrati och frihet.
SAMMANFATTNING/SLUTSATS – EXEMPEL 2
Dessa två revolutioner handlade mycket om ekonomiska orsaker som jag har tagit upp i min
huvudtext. Det franska och amerikanska folket blev trötta på att skatta mycket och satte sig
emot sina ledare. Det var en blodig väg men det gick igenom för båda folken. De ville och
behövde en förändring vilket de fick. De ekonomiska orsakerna var en stark grund till
revolutionerna.
SAMMANFATTNING/SLUTSATS – EXEMPEL 3
Men när vi ska sammanfatta de olika skillnaderna i orsakerna till de franska och engelska
revolutionerna ser vi en väldigt tydlig olikhet. Det var den religiösa orsaken. Religionen hade
inte någonting med orsaken till den franska revolutionen att göra, men det var den största
orsaken för den Englands revolution.
De politiska orsakerna kan vi både se likheter och skillnader mellan. Likheterna är att man
ifrågasatte kungens makt att styra. Skillnaden är att i Frankrike var det de fattiga som
ifrågasatte kungens makt att styra inte parlamentet som det var i England. De ekonomiska
orsakerna är inte lika mellan de olika revolutionerna. Frankrike var fattigt och det var det
tredje ståndet som gick emot det. England gick det bra för och de hade en god ekonomi. De
sociala orsakerna är lika mellan de olika revolutionernas orsaker. Båda ländernas
underklasser började fatta sitt värde i samhället. De båda revolutionerna resulterade också till
att det gamla feodalsamhället försvann, att adeln och prästernas makt försvagades.
SAMMANFATTNING/SLUTSATS – EXEMPEL 4
Det finns alltså många parametrar att väga in. Ett historiskt skeende ÄR inte okomplicerat
och det finns inte alltid raka svar på frågan. Men trots det anser jag att vissa likheter och
skillnader går att urskilja. Det jag kommit fram till i den här essän är att likheterna är
ogillandet av beskattningen samt tidsandan och olikheterna är hur samhällssystemen ser ut
samt skillnaden mellan hungersnöden i Frankrike och ”överflödet” hos kolonisterna. Samtidigt
kämpar de mot ett liknande mål. Och det faktum att många fransmän inspirerats av att det

faktiskt varit möjligt för amerikanerna, strax innan, att åstadkomma det de strävar efter
(åtminstone i viss utsträckning) ger ytterligare perspektiv på hur revolutionerna är kopplade
till varandra på olika sätt.
Slutligen, gåt det att förutspå en revolution? Nja, ingen kan veta säkert, men efter att ha
studera dessa båda revolutioner står det klart att det både fanns gemensamma nämnare – som
ett stort missnöje hos folket och liknande idéer – samtidigt som det även, och detta gäller alla
revolutioner, finns vissa orsaker som är specifika och viktiga för landet ifråga. I fallet om den
franska revolutionen kan hungersnöden räknas som en sådan orsak, medan vi i den
amerikanska kan se viljan att ”bli fria” från Storbritannien och skapa ett eget land som en
sådan. Det är alltså några huvudsakliga likheter och skillnader mellan de franska och
amerikanska revolution
SAMMANFATTNING/SLUTSATS – EXEMPEL 5
I den här essän har jag jämfört skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska och
engelska revolutionen. Jag har valt att se det ur sociala, ekonomiska, religiösa och politiska
perspektiv och funnit likheter och skillnader inom dessa. Jag har kommit fram till att två
gemensamma orsaker till revolutionerna är en växande medelklass önskan efter politisk makt
samt att höjda skatter göder ett missnöje hos folket. Dock finns det självklart skillnader inom
dessa likheter, på grund av att de sker i olika samhällssystem under olika eror, får olika
resonans hos folket bl.a. Jag har kommit fram till att det fanns två skillnader i orsakerna till
revolutionerna, nämligen att den engelska revolutionen var starkt påtvingad av en maktkamp
mellan olika religiösa grupperingar, men att detta saknades helt i den amerikanska, samt att
den engelska revolutionen skedde innan Upplysningen och därför saknar de filosofiska idéer
som den amerikanska präglades och påverkades mycket starkt av.

