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Filmens innehåll
I den här filmen kommer vi att resa tillbaka till Frank-
rike i slutet av 1700-talet och följa årens lopp genom 
den franska revolutionen. 

Vilka var de bakomliggande faktorerna till revolutio-
nen? Vad var skräckväldet? Vem var Maximillian de Ro-
bespierre? Till sist går vi igenom franska revolutionens 
efterverkan som återspeglas än idag och varför denna 
dramatiska period varit så historiskt viktig.

Programmet är indelat i kapitel:
- Inledning 
- Kapitel 1: Bakgrund 
- Kapitel 2: Revolutionen bryter ut
- Kapitel 3: Kungen avsätts och konventet tar makten 
- Kapitel 4: Revolutionens kvinnor 
- Kapitel 5: Skräckväldet 
- Kapitel 6: Revolutionens efterverkan 

Undervisningen i historia ska behandla följande 
centrala innehåll enligt läroplan i högstadiet:
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhälls

klasser och politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och

gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna 
och andras levnadsvillkor, till exempel genom upp-
finningar, bildandet av fackföreningar och kampen 
mot slaveri.

Filmfakta
Ämne: Historia
Ålder: Från 13 år (H)
Speltid: 18 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval
Produktion: Solfilm Media AB

Inlärningsmål:
- Att lära sig om den Franska revolutionens förlopp 

och historiska betydelse.

Franska revolutionen
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Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningar-
na kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mind-
re grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. 
Följande frågor är indelade i kapitelordning.

Inledning
• Vad associerar du med den franska revolutionen?

Kapitel 1: Bakgrund
• Hur var det militära läget för Frankrike i slutet av 

1700 -talet?
• Hur hade kungafamiljen det vid denna tid?
• Beskriv de olika stånd som befolkningen var indelade i.
• För att lösa den ekonomiska krisen tog kungen några 

beslut angående skatter och privilegier. Vad ledde 
detta till?

• Hur påverkades Frankrikes ekonomi av den industri-
ella revolutionen i England?

• Vilka nya idéer om maktfördelning började växa fram 
bland den borgerliga medelklassen?

Kapitel 2: Revolutionen bryter ut
• Hur bildades Nationalförsamlingen?
• Vad var bollhuseden?
• Beskriv stormningen av Bastiljen.
• Hur blev läget ute i landet allt mer våldsamt efter 

stormningen av Bastiljen?
• Vad innebar den nya grundlagen som Nationalför-

samlingen skrev år 1791?

Kapitel 3: Kungen avsätts och konventet tar makten
• Varför startade europeiska länder krig mot Frankrike 

under revolutionen? Vad ledde detta till?
• Beskriv vad Konventet var för något.
• Vad innebar det när Frankrike blev en republik? Vilka 

diskussioner inledde detta kring kungens öde?
• Beskriv vad giljotinen var för något.
• Konventet införde allmän värnplikt och rösträtt för 

alla medborgare. Men vad menades med alla med-
borgare?

Kapitel 4: Revolutionens kvinnor
• Hur var kvinnorna involverade i revolutionen?
• Vilka lagar som gynnade kvinnor skrevs under revo-

lutionen?

Kapitel 5: Skräckväldet
• Hur tror du att det vara att leva i Frankrike under 

skräckväldet?
• Hur slutade det för Robespierre?
• Vad hände med makten i Frankrike och alla nyvunna 

rättigheter efter att de rika borgarna tog över igen?
• Vem var Napoléon Bonaparte?
• När fick alla män rösträtt igen i Frankrike?
• När fick alla kvinnor rösträtt i Frankrike?

Kapitel 6: Revolutionens efterverkan
• Nämn några traditioner och minnesmärken som den 

franska revolutionen förde med sig.
• Varför tror du att den franska revolutionen har så stor 

betydelse i historien?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Ta reda på mer om den franska 
revolutionen! Gör ett arbete kring det och utgå ifrån 
en frågeställning. Hitta på en egen frågeställning, eller 
välj en nedan.

Exempel på frågeställningar:
- Hur såg det politiska läget ut i Frankrike innan 

revoutionen? Vilka hade makten och vilka hade 
ingen makt? Varför såg det ut så?

- Ta reda på mer om kungafamiljen och dess öde. 
Hur var kungen och drottningen egentligen? Hur 
levde de? Hur förändrades deras liv när revolutionen 
bröt ut?

- Undersök mer om hur revolutionen bröt ut. Vad 
pågick ute i Frankrike och hur mottogs National-
församlingen av folket?

- Vad gjorde att Konvetet kunde ta makten? Vilka var 
de och vad gjorde de? Vem var Robespierre?

- Hur var det för kvinnor under franska revolutionen? 
Vad kämpade de för och hur?

- Hur såg det ut i Frankrike under skräckväldet? 
- Undersök mer om revolutionens efterverkan. 

Påverkades Sverige av franska revolutionen? Finns 
det idéer som föddes då, som fortfarande lever kvar?

- Vad skulle kunna leda till en revolution i Europa idag?

Leta information på internet, i böcker och i tidskrifter. 
Presentera arbetet som en uppsats, en hemsida, en 
film eller som en vägg/serietidning. 
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