Short analytical essay
Et engelsk essay er i bund og grund en sammenhængende skriftlig analyse og fortolkning
af en tekst/kortfilm. Det betyder, at dit essay skal være fagligt og ikke personligt. Et essay
har dog en ganske bestemt tredelt form, nemlig: indledning, analyse (hoveddel) og
konklusion (afrunding). Dog skal det ikke have nogen underoverskrifter, men skrives som
en sammenhængende tekst med en rød tråd.
Når du skriver essay er det vigtigt, at du husker, at læseren her kender teksten lige så godt
som du gør. Du skal derfor gå efter at skrive på de analyserende og fortolkende
taksonomiske niveauer.
Din opgaveformulering vil altid give dig et overordnet fokus, som skal være en rød tråd i
analysen og fortolkningen. Det kan f.eks. være relationship between characters (novellen),
arguments eller attitude (ikke-fiktionstekster) og the main character (kortfilmen).
Derudover bliver du bedt om at anvende fire faglige begreber. Det er altså vigtigt, at du gør
mere end blot at nævne dem. Du må naturligvis gerne inddrage andre relevante begreber
også, men sørg altid for at besvare den stillede opgave.
Når du fortolker skal du underbygge din udlægning ved hjælp af teksten, f.eks. i form af få,
velvalgte og korte citater eller en teksthenvisning. Du skal selvfølgelig altid lave en
teksthenvisning, når du citerer. Det er dette, som formuleringen ”All sources must be
documented” i opgave 6 henviser til.
Dit sprog skal være fagligt, grammatisk korrekt og varieret. Undgå gentagelser og
ufærdige sætninger.
Strukturen
Herunder ser du hvordan essayet skal opbygges:
Del af
essayet
Indledning

Instruks

Fang læserens opmærksomhed, kom ind på emnet og gør
dit fokus for opgaven klart.
Begynd evt. med et retorisk spørgsmål eller provokerende/
undrende udsagn.
Begynd mere bredt (alment) for så at knytte an til teksten.
Hoveddel
Her skal du besvare det overordnede fokus for essayet
samt anvende de fire begreber, som opgaveformuleringen
kræver. Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge du bruger
begreberne.
Brug teksten til at understøtte din fortolkning, f.eks. ved at
lave en teksthenvisning eller ved at bruge enkelte, korte
citater.
Konklusion Afslut teksten og kom igen ind på dit emne, så du samler
op på og afrunder det, som du nævnte i din indledning
(cirkelstruktur).

Omfang
3-5 linjer

minimum 300 ord,
men prøv at stile
efter 500-600 ord i
alt for hele essayet

3-5 linjer

