
   
 

 

 

 
En prövning i Historia kurs 1a1 skall i så stor utsträckning som möjligt motsvara det arbete som de elever som 
går själva kursen utför. Därför ingår följande moment i prövningen: 
 
1. Utredande uppsats med ett fördjupningsområde / Första världskriget 
2. Källkritisk övning (fokus på svensk historia) 
3. IKT presentation (bestäms tillsammans med prövningsansvarig) 
4. Muntligt avslutande förhör (prövningsansvarig + bisittare) 
 
Prövningen i Historia 1a1 består av fyra delmoment. Det är därför viktigt att du som elev tidigt tar kontakt 
med den prövningsansvarige läraren. Ni kommer gemensamt lägga upp en plan på hur just din prövning 
kommer att se ut (denna plan innehåller de olika moment som skall utföras, när de skall utföras samt vilket 
material du skall använda dig av). Här nedan följer en lite närmare beskrivning på de olika moment som ingår 
i kursen. 
 
1. UTREDANDE UPPSATS. Den utredande uppsatsen består av tre frågor som täcker ett fördjupningsområde 
(2021–22 Första världskriget). Du skall besvara en av dessa frågor utförligt. Bedömningen av svaret utgår 
ifrån ditt svars struktur, sakinnehållet i din essä samt din analytiska förmåga. Den utredande uppsatsen skrivs 
vid ett av de prövningstillfällen som Hvitfeldtska gymnasiet erbjuder. Maxtid för uppsatsen är två timmar. 
 
2. KÄLLKRITISK ÖVNING. Du skall först och främst gå igenom de olika källkritiska kriterier som en historiker 
använder sig av. Sedan skall du studera en utvald period i den svenska historien. Vid prövningstillfället så 
kommer du att få en uppgift med en tydlig fråga som du så noggrant som möjligt skall besvara. Till din hjälp 
får du ett antal texter som du skall använda som stöd till ditt svar på den ställda frågan. Ditt svar skall klart 
visa att du har förstått och tillämpat de källkritiska kriterierna. Denna källkritiska övning skall göras vid ett av 
de prövningstillfällen som Hvitfeldtska gymnasiet erbjuder. Maxtid för den källkritiska övningen är två 
timmar. 
 
3. IKT PRESENTATION. Du kommer att få en uppgift som går ut på att du skall presentera en speciell 
tidsperiod. Du bestämmer i förhand ämnet och deadline för denna uppgift gemensamt med prövnings-
ansvarig lärare. 
 
4. MUNTLIGT FÖRHÖR. Den avslutande delen av prövning i Historia kurs 1b är ett muntligt förhör. Vid det 
muntliga förhöret så kommer du, den prövningsansvarige läraren samt en bisittare resonera runt ett par av 
de moment som du studerat (inför den utredande uppsatsen; den källkritiska övningen samt IKT 
presentationen). Eftersom de tidigare övningarna redan är utförda så fungerar det muntliga förhöret som en 
verifiering av ett tänkt slutbetyg. Efter en kort diskussion mellan den prövningsansvarige och bisittaren så 
kommer du att få reda på ditt slutbetyg. Det muntliga förhöret varierar i längd men det kommer maximalt 
pågå i en timme. 
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