
En prövning i Historia kurs 1b 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. Essäskrivning med två fördjupningsområden (”Första Världskriget”/”Kalla Kriget”). Fördjupnings- 
områdena kommer med jämna mellanrum att förändras men under läsåret 2022–2023 så gäller dessa 
två fördjupningsområden.

2. Källkritisk övning (fokus på 1800-talet)
3. IKT Presentation (Sverige under 1900-talet)
4. Muntligt förhör (prövningsansvarig + bisittare)

Prövningen i Historia kurs 1b består av fyra olika delmoment. Det är därför mycket 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 prövningen. 

1. ESSÄSKRIVNING. Essäskrivningen består av fyra stycken frågor som täcker de två fördjupningsområdena. 
Du skall besvara två stycken av dessa fyra frågor så utförligt som möjligt. Bedömningen av svaren utgår ifrån 
dina svars struktur, sakinnehållet i varje essä samt din analytiska förmåga. Dessa essäer skrivs vid ett av de 
prövningstillfällen som Hvitfeldtska Gymnasiet erbjuder. Maxtid för essäskrivningen är tre timmar.
2. KÄLLKRITISK SKRIVNING. Du skall förstå och kunna använda dig av de källkritiska kriterier som en 
historiker använder i sin yrkesutövning. Sedan skall du studera 1800-talet, både i Europa och Sverige. Vid 
prövningstillfället så kommer du behandla ett speciellt område under 1800-talet – med fyra stycken olika 
uppgifter. Till din hjälp får du två texter samt en bild som du skall använda som stöd till dina svar på de 
ställda frågorna. Dessa svar skall klart visa att du har förstått och tillämpat de källkritiska kriterierna. Denna 
källkritiska skrivning skall göras fredag eftermiddag vecka 2 eller 3. Maxtid för den källkritiska övningen är 
två timmar.
3. IKT PRESENTATION. Det är viktigt att klart kunna presentera en given uppgift i dagens skola. Till din hjälp 
har du ett antal olika elektroniska hjälpmedel och program. Skolverket betonar vikten av att detta ingår på 
ett naturligt sätt i de olika kurserna. Du kommer därför få en uppgift som går ut på att du skall presentera 
utvecklingen i Sverige under hela 1900-talet. Du och prövningsansvarig lärare kommer tillsammans överens 
om en deadline för denna uppgift. Då skall du senast lämna över din färdiga presentation.
4. MUNTLIGT FÖRHÖR. Den avslutande delen av prövning i Historia kurs 1b är ett muntligt förhör. Du 
kommer i förväg bestämma en tid med den prövningsansvarige läraren då du skall redogöra för vissa speciella 
moment i historien. Ni kommer tillsammans välja ut vilka moment du skall fokusera på. Vid det muntliga 
förhöret så kommer du, den prövningsansvarige läraren samt en bisittare resonera runt ett par av de moment 
som du studerat. 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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