STENCIL – 1800-TALET – ETT TURBULENT ÅRHUNDRADE
NAMN:__________________________________________________________ KLASS:___________
Reflektioner över hur jag lagt upp min IKT presentation om 1800-talet – ett turbulent århundrade.

SIDA 1
”1800-talet – ett turbulent århundrade”
Namn
Klass

SIDA 2
Förklaring till min inledning
”Jag har använt mig av lärobokens huvudområden som mall till min inledning. Därför är det bara rubriker.”

SIDA 3
Rubrik(er) – därför valde jag just denna/dessa rubrik(er):
”Rubriken valde jag från läroboken. Den talar om att detta är precis efter Napoleon hade besegrats.”
Text – förklaring till val av text (OBS! Kort text!):
”Den första delen av texten talar om att Europa hade skrämts av den franska revolutionen.

Den andra delen av texten förklarar vilka det var som bestämde vid Wienkongressen, vad de skulle göra och
resultat av kongressen.”
Val av bild/bilder – därför valde jag just dessa bilder:
”Den

första bilden är en målning som visar flera av huvudpersonerna vid Wienkongressen. Värden Furst
Klemens von Metternich sitter i mitten av bilden. Jag valde denna bild eftersom den visar hur personerna såg
ut vid Wienkongressen eftersom det verkar vara en målning som är gjord vid denna tid.
Den andra bilden är en karta som visar hur landsgränserna i Europa ändrades efter Wienkongressen. Därför
valde jag denna bild.”
SIDA 4
Rubrik(er) – därför valde jag just denna/dessa rubrik(er):
”Eftersom

Frankrike var det land som hade påverkat Europa väldigt mycket i början av 1800-talet så valde
jag att starta med Frankrike efter Wienkongressen.”
Text – förklaring till val av text (OBS! Kort text!):
”För

att på ett så enkelt sätt som möjligt visa Frankrikes utveckling efter Wienkongressen så valde jag att
göra en tidslinje. Tidslinjen förklarar hur Frankrike fick problem och att det därför kom ytterligare två
revolutioner efter 1789.”
Val av bild/bilder – därför valde jag just dessa bilder:
”Den första bilden är en målning som visar gatustrider på ”Rue de Rohan” i Paris under julirevolutionen 1830.

Den andra bilden som också är en målning kommer från februarirevolutionen i Paris 1848.
Jag valde dessa bilder för att de visar hur oroligt det var i revolutionernas Frankrike efter Wienkongressen. ”

OBS! Reflektionerna skall gå att läsa…

