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Årsakene til revolusjonen kan drøftes både i et langtids- og et korttidsperspektiv, og de beste 

besvarelsene vil antakelig både kunne gjøre rede for dette analytiske poenget og for 

årsaksfaktorer på begge nivåer.  

Besvarelsene bør ha et grep om hva revolusjonen kan sies å være: avskaffelsen av monarkiet, 

en konstitusjonell forfatning, eventuelt også en sterk svekkelse av kirkens makt og 

uavhengighet. Oppgaveteksten spør ikke etter noen utførlig drøfting av revolusjonens forløp, 

men kandidatene bør ideelt sett avgrense besvarelsen ved å gjøre kort rede for hva 

revolusjonen var. Vurderingen av besvarelsene bør likevel være fleksible på dette punktet. 

Noen vil avgrense seg til å forklare bare utbruddet av revolusjonen, andre vil kanskje forklare 

begivenheter helt frem til henrettelsen av Ludvig 16 eller til og med til slutten på terroren. Her 

skal det gis spillerom, og vurderingen av oppgaven bør være mer orientert mot kvaliteten på 

årsaksforklaringene enn på detaljene i hva som blir forklart. Likevel er det klart at kandidater 

som har gode empiriske kunnskaper om revolusjonen og dens forløp, kan belønnes for det – 

men oppgaven etterspør altså årsaker, ikke et rent hendelsesforløp. 

De kortsiktige, utløsende årsakene kan knyttes til stenderforsamlingen som ble kalt sammen 

og møtte i 1789. Bakgrunnen var den økonomiske krisen og adelens opprør mot 

kongemaktens forsøk på skattlegging og politiske reformer.  Tredjestanden brøt ut og erklærte 

seg som nasjonalforsamling, og etter stor uro på landsbygda og stormen på Bastillen 14. juli 

ble denne forsamlingen det lovgivende organ frem til kunngjøringen av konstitusjonen høsten 

1791. Avhengig av hvordan kandidaten definerer revolusjonen, vil forklaringene på de videre 

begivenhetene dreie seg om radikalisering som følge av kongens motstand og indre og ytre 

støtte og om spenninger mellom de politiske fraksjonene i Paris. 

De bakenforliggende årsakene ligger først og fremst i standssamfunnet og privilegiesystemet, 

med en styrking av adelens makt etter Ludvig 14.s død i 1715, ikke minst formelt: Den 

dominerte styringsapparatet og blokkerte forsøkene på skattlegging. Samtidig var 

borgerskapet i sterk vekst, ikke minst som følge av økningen i markedsøkonomien. 

Spenningen mellom disse to gruppene er en viktig faktor, innenfor et gammelt stands- og 

privilegiesystem der borgerskapet ikke hadde noen klar rolle. 

Dernest er opplysningsideer om samfunns- og religionskritikk, om demokrati og 

maktfordeling viktige momenter. Solide kunnskaper trekker selvsagt opp, men det er ikke 

avgjørende at kandidatene husker – eller staver! – alle personnavn riktig. Den amerikanske 

revolusjon er også en viktig del av årsakskomplekset her, både som eksempel på at 

opplysningsideer kunne settes ut i praksis og som  det politiske gjennombruddet for en 

universell rettighetstenkning. 



Det bør generelt være mulig å trekke forklaringene enda lenger tilbake i tid og hente inn for 

eksempel oppkomsten av historisk og politisk tenkning i Europa etter renessansen og den 

vitenskapelige revolusjonen som en forutsetning for religions- og tradisjonskritikk, men de 

helt allmenne utviklingslinjene bør selvsagt knyttes konkret til den revolusjonen som skal 

forklares. 


