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Prövningsanvisningar i Hi 1a1  

Prövning i Historia 1a1 

KurskodHISHIS01a1 

Gymnasiepoäng50 

Examinationer träff 1 

träff 2 

träff 3 

träff 4 

träff  5 

Skriftligt prov källkritik. (80 minuter) 

Muntligt prov epoker. (1 timme) Denna uppgift går ut på 

att du ska göra en egen tidslinje eller tankekarta över de 

västerländska historiska epokerna. För varje epok ska du 

ange ungefär mellan vilka årtal epoken varade. För varje 

epok ska du också ange 2 händelser, personer eller 

förändringsprocesser som du tycker är viktiga att känna 

till. Du ska kunna motivera ditt val av 

händelser/personer/förändringsprocesser. 

Inlämningsuppgift historiebruk i film.

Fördjupningsuppgift: Det moderna samhällets framväxt.  

I denna uppgift är det meningen att du ska visa dina mer 

analytiska förmågor, att kunna se samband, dra slutsatser, 

diskutera olika perspektiv, problematisera och så vidare. 

Skriftligt kursprov i historia som prövar de fem 

kursmålen  (80 minuter).  
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 Läsanvisning Perspektiv på historien 1a1 av Hans Nyström, Lars Nyström och Örjan Nyström. 

Källkritik 

s. 15-25

 Inspelad föreläsning: http://www.youtube.com/watch?v=1fhVPfUiYAA 

Historiska epoker 

s. 29-51

 Inspelad föreläsning: https://youtu.be/1UqywfRa_r4 

Historiebruk (inlämningsuppgift) 

s. 7-13

 Inspelad föreläsning: https://youtu.be/7MCM7g2e1SM 

 Det moderna samhällets framväxt (inlämningsuppgift) 

s. 53 och framåt samt egen vald litteratur

http://www.youtube.com/watch?v=1fhVPfUiYAA
https://youtu.be/1UqywfRa_r4
https://youtu.be/7MCM7g2e1SM


    Sid 2 (2) 

FilmVälj någon av filmerna från listan till din inlämningsuppgift om historiebruksuppgift: 

Troja (2004) 

Alexander (2004) 

Gladiator (2000) 

Robin Hood ( 2010)  

Arn – Tempelriddaren (2007) 

Luther (2003) 

Elizabeth ( 1998) 

Marie- Antoinette (2006) 

Rötter (1997) 

Utvandrarna (1971) 

Rädda Menige Ryan ( 1998) 

Förintelsen (1978) 

Schindler´s List (1993) 

Undergången- Hitler och tredje rikets fall ( 2004) 

Tretton dagar (2000) 

Forrest Gump (1994) 

Din siste kejsaren (1997) 

Hotel Rwanda (2004) 
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Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och 

personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och 

för att ge perspektiv på framtiden. 

3. Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att 

formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån 

olika perspektiv. 

4. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska 

metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. 

5. Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i 

olika sammanhang och under olika tidsperioder. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden

med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av

historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar

utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i

Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon

utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.

 Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt

viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration,

fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete,

mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och

konflikter.

 Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska

konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin

egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund,

etnicitet, generation, kön och sexualitet.

 Tolkning och användning av olika slags källmaterial.

 Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella

konflikter och samarbetssträvanden.
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Kunskapskrav 

Betyget E 

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för 

förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. 

Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika 

skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i 

det förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några enkla slutsatser om vad 

skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om 

historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår 

eleven från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för 

tolkningen. 

Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några 

exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för 

nutida skeenden och händelser. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika 

tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar 

en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Dessutom kan eleven utförligt redogöra 

för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser. 

Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika 

skeenden. Eleven ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det 

förflutna och förhållanden i nutiden. Dessutom kan eleven dra några välgrundade slutsatser om 

vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska 

skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår 

eleven från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla 

omdömen. 

Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på 

olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel 

på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida 

skeenden och händelser. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 
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Betyget A 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer 

under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, 

förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. Dessutom kan eleven 

utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt 

deras orsaker och konsekvenser. Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar 

utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden. Eleven ger komplexa exempel på, 

och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i 

nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband. Dessutom kan eleven 

dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och 

förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden. 

Eleven kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska 

skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I 

värderingen utgår eleven från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen 

olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet. 

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har 

använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom 

ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade 

omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser. 


