
Minigrupparbete Weimartyskland och den tyska 

revolutionen. 

Ni ska tillsammans idag arbeta på ett Google document, detta är ett 

lysande instrument för samarbete och om ni inte har ett googlekonto 

så bör ni skaffa ett nu. Ni ska i grupper lösa en av de följande 

uppgifterna.  

Ni ska skriva in era svar direkt i dokumentet:  

(HÄR SKAPAR DU EN LÄNK TILL ETT GOOGLE DOCUMENTS) 

Grupp 1 

Googla ” german revolution 1918” välj Bilder i vänstermenyn och titta 

på de bilder som dyker upp på första sidan. Välj ut 10 bilder och gör 

ett bildspel och berätta utifrån bilderna vad ni anser hände i 

Berlin 1918/19 under månaderna oktober till mars. (Mycket ungefära 

datum) 

Grupp 2 

Med hjälp av t ex 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERrevolution.htm så ska ni 

kunna få ihop tillräckligt med fakta för att kunna utföra er 

uppgift. 

Ni ska skriva ett kommunistisk flygblad som ska på en A4 sida 

beskriva vad som hände i Tyskland under perioden 1918 – 1923. Ni 

sitter alltså i januari 1924 och skriver detta. 

Grupp 3  

Med hjälp av t ex 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERrevolution.htm så ska ni 

kunna få ihop tillräckligt med fakta för att kunna utföra er 

uppgift. 

Ni ska skriva ett högernationalistiskt flygblad som ska på en A4 

sida beskriva vad som hände i Tyskland under perioden 1918 – 1923. Ni 

sitter alltså i januari 1924 och skriver detta. 

 



Grupp 4. 

Ni ska med hjälp av 

http://www.germanculture.com.ua/library/history/bl_parliament_politic

s_problems.htm i form av en tidningsledare besvara frågan: Vilka 

demokratiska problem står Weimar-republiken inför? 

Ni ska försöka vara så politiskt neutrala som möjligt och alltså 

fokusera på hur statsskicket är uppbyggt, vilken makt får t ex 

presidenten nu? Är det bra? Finns det demokratiska problem med 

detta? 

Tänk er att ni sitter i Berlin i september 1920. 

Grupp 5. 

Ni ska med hjälp av 

http://www.germanculture.com.ua/library/history/bl_parliament_politic

s_problems.htm i form av en tidningsledare besvara frågan: Vilka 

demokratiska problem står Weimar-republiken inför? 

Ni ska försöka vara så politiskt kommunistiska som möjligt. Tänk er 

att ni sitter i Berlin i september 1920. 

 

Grupp 6. 

Ni ska med hjälp av 

http://www.germanculture.com.ua/library/history/bl_parliament_politic

s_problems.htm i form av en tidningsledare besvara frågan: Vilka 

demokratiska problem står Weimar-republiken inför? 

Ni ska försöka vara så högernationalistiska som möjligt. Tänk er att 

ni sitter i Berlin i september 1920. 

 

 

Jag delar in er i olika grupper. 
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