
Uppgift 1800-talet Populärhistorisk artikel. 
 

INSTRUKTIONER: 

 

Ni ska göra en artikel-serie i en populärhistorisk tidsskrift, ni ska alltså ha med 

bilder, faktarutor,intervjuer o s v i er text. Den ska ha rubriker, en ingress etc, precis 

som en riktig artikel. Artikeln ska självklart besvara frågan. Den får vara på max 4 

sidor inklusive bilder.  

 

Artiklarna ska vara trevliga att läsa, de ska alltså innehålla faktarutor, 

personporträtt, kartor, intressanta och roliga fakta, men också seriösa fakta som 

besvarar frågorna som ni ställer i er artikel. Alla artiklarna ska ge bakgrundsfakta om 

vad det var som hände. 

 

Varje grupp ska bestå av sex personer. 

Gruppen ska ha följande funktioner: 

 

En redaktör (du är chef för gruppen, du bestämmer hur artikeln ska se ut och var 

saker skastå etc. Du ser också till att alla del-artiklar kommer in i tid, att de håller 

måttet etc.) Du ska självklart skriva och delta forskningsarbetet. 

En layoutansvarig, du ska sätta ihop texten, få bilder på plats, jobba med själva 

utseendet på artikeln. Du ska också hjälpa till med författandet och med att forska 

fram svaren på frågorna. 

Två stycken som är ansvariga för forskningsarbetet. Ni ska gräva fram rätt 

fakta och presentera dessa för resten av gruppen. Ni ska också granska texterna som 

författarna skriver så att de innehåller rätt fakta. 

Två stycken som är ansvariga för skrivandet, ni är författarna som ska skriva 

artikeln. 

 

 

Artiklarna ska handla om:  

1) Sveriges slut som stormakt. 

 Ni ska skriva en artikel som tar upp hur det gick till när Sverige blev av 

med Finland. 

 Hur reagerade man från folkets håll? 

 Varför gick det så illa för Sverige, var det någon enskild persons fel? 

 Var det många som ville ha revansch?  

 Varför blev Sverige neutralt efter förlusten? 

2) Napoleon och slutet på Franska Revolutionen. 

 Vilka reformer genomförde han? 

 Var han ett stort militärt geni eller hade han bara tur? 

 Varför ogillades han av andra kungahus? 

 Vad säger man idag om honom? 

 Myter om honom? Hans kärleksliv? Skvaller helt enkelt. 

3) Wienkongressen. 

 Vem var där? Persongalleri. 

 Vad kom man överens om? 

 Varför var detta så bra? Var det så bra? Blev det fred i Europa?  

 Kartor måste ni ha. 



4) Ideologierna. 

 Vilka nya politiska ideologier uppkommer under 1800-talet? 

 Vem var deras förgrundsfigurer? 

 Varför uppstår de nu? 

 Vilka moderna motsvarigheter har de? 

5) Revolutionerna 1848. 

 I Paris, Wien, Stockholm, Berlin etc så blossar revolutioner upp i städerna. 

Varför? 

 Vilka konsekvenser får dessa revolutioner? Lyckas de någonstans? 

Misslyckas? 

 Persongalleri och kartor behövs. 

 

 


