
  

 

 
 

Prövning i Historia 2a och b – 100 poäng 
 

Rekommenderat läromedel 

Perspektiv på historien 2-3 och Epos 2 och 3 

 

Informationsmöte 

Innan prövningen anordnas ett obligatoriskt informationsmöte. Då går du och ansvarig lärare 

igenom vad som förväntas av dig. Du får information om det centrala innehållet samt 

kunskapskraven för kursen. Ansvarig lärare informerar dig om lämpligt läromedel för inläsning 

av kursen. 

 

Tid och plats för informationsmötet finns på hemsidan. Det är viktigt att du meddelar ansvarig 

lärare ifall du inte har möjlighet att närvara vid informationsträffen. 

 

 

Prövningens innehåll och tillvägagångssätt 

Hur många delar består 

prövningen av? 

Vad prövas i de olika 

delarna? 

Vad ska jag göra? 

Skriftligt prov Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Se info under rubriken 

skriftligt prov 

Skriftlig inlämning Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

Se info under rubriken 

skriftlig inlämning 

Muntlig redovisning Se info under rubriken 

muntlig redovisning 

Se info under rubriken 

muntlig redovisning 

 

1. Skriftligt prov 

Vad prövas i de olika delarna? 

• Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika 

tolkningar och perspektiv. 

• Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge 

perspektiv på framtiden. 

• Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

• Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika 

sammanhang och under olika tidsperioder. 

 

Vad ska jag göra? 

Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. 

 

Lärobok: Perspektiv på historien 2-3 

Kapitel och sidor: 

• Historia i populärkultur s.77-102 

• Källkritik s.119-161 

• Från beskrivning till förklaring 161-182 

• Andra perspektiv på historien 183-208 

Lärobok Epos 2 och 3 

• Den industriella revolutionen-orsaker och konsekvenser s. 11-30 
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2. Skriftlig inlämning 

Vad prövas i den skriftliga inlämningen? 

• Förmåga att använda olika historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra 

slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. 

• Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

 

Vad ska jag göra? 

Formulera syfte och historiska frågeställningar till två av de nedanstående ämnesområdena och 

du ska även diskutera valet av dina källor. 

 

I samband med valet av källor presenterar du ditt material utifrån ett källkritiskt synsätt, d.v.s. du 

granskar tillförlitligheten och lämpligheten i det material du ska grunda dina faktauppgifter på. 

Vilken typ av källor ska du använda dig av? Varför har du valt dessa källor? 

 

Historia 2a 

Lärobok: Perspektiv på historien 2-3 

 

• Källkritik 119-139 

Lärobok: Epos 2 och 3 

• Lokalhistoria 

• Migration 

• Tideräkning och periodisering 

• Vänskap, kärlek och sex 

• Resenärer och turister 

 

Historia 2b 

Lärobok: Perspektiv på historien 2-3 

• Källkritik 119-139 

Lärobok: Epos 2 och 3 

• Fantasy 

• Kläder och mode 

• Musik och politik 

• Porträtt 

• Ritualer, symboler och muntlig och skriftlig kultur 

 

3. Muntlig redovisning 

Vad prövas i den muntliga redovisningen? 

 

• Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och 

presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

 

Vad ska jag göra? 

Muntligt prov, materialet kommer att skickas till dig en vecka innan det muntliga provet. 

 

Lärobok: Perspektiv på historien 2-3, 

• Källkritik s.119-161 


