
Läxa till vecka 43 (fredag) 9A & 9H 

 

Bilden: Ett österrikiskt vykort från 1919. Den tyska armén blev huggen i ryggen av opatriotiska socialister och 

judar är budskapet. 

Källor till kunskap: 

 Anteckningar, övningar 

 Levande historia: s. 465-467 ”4. Ett förändrat Europa” 

 Texten ”Krigets sista år” 

Förmågor och bedömning 

 använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, 

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 

 kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap 
 använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och 

används 

  



Första världskrigets följder 
 Toppen Bra Okej 

Analys av krigets 
följder och 
historiska källor 

Du för resonemang om 
krigets följder (5-8).  
 
Resonemangen går i flera 
led och är genomgående 
underbyggda med sakliga 
belägg/exempel.   

Du för resonemang om 
krigets följder (4-5). 
 
Resonemangen går i 
flera led och något 
resonemang är 
underbyggt med sakliga 
belägg/exempel.   

Du för resonemang om 
krigets följder (2-3). 
 
Resonemangen går i 
flera led och något 
resonemang är 
underbyggt med sakliga 
belägg/exempel.   

Begrepp: 
Äkthet, närhet, 
första- och 
andrahandskälla, 
beroende, tendens 

Du använder flera (4-5) 
källkritiska begrepp med 
stor precision. Du 
använder begreppen på ett 
rimligt och självständigt 
sätt. 

Du använder några (2-3) 
källkritiska begrepp. Du 
använder begreppen på 
ett rimligt sätt. 

Du använder något eller 
ett par källkritiska 
begrepp (1-2) på ett 
rimligt sätt. 

 

Uppgifter 

 Varför förlorade trippelalliansen? Varför vann ententen kriget? (s. 463-64 + ”krigets sista år”) 

 Varför ledde kriget till så stora förluster av människoliv? (s. 463-464) 

 Vad innebar krigsslutet och Versaillesfreden för Tyskland? (s. s. 465-467, 484-485) 

 Varför påverkades östra Europas och mellanösterns gränser mest av kriget? (s. 466) 

 Fick kriget några positiva följder? (s. 467) 

 Analysera och värdera vykortet ovan. Är det en användbar källa om man vill veta varför 

Tyskland besegrades i första världskriget? (”Krigets sista år”) 

 Hur påverkade kriget utvecklingen i Ryssland? (s. 474-475) 

 

 

 

 

 


