
Repetitionskurs i historia GLP 2005 

 
Kursbeskrivning 

Kursen ska hjälpa dig att förbereda dig inför studentprovet i historia. Vi granskar kurserna som provet 

baserar sig på (1-6) och försöker komma till en ännu djupare insikt om historiens innersta väsen. Vi 

behandlar de centrala avsnitten i kurserna. Varifrån kommer det ofta frågor och hur ser typiska frågor från 

de olika kurserna ut? Vi repeterar även hur man besvarar olika typer av frågeställningar.  

 

 

 
Kursinnehåll 

 Vi granskar varje kurs (1-6) sett ur ett studentexamensperspektiv, vad är det värt att fokusera på i 

respektive kurs med tanke på provet? 

 

Kursens mål 

 Vi lär oss prioritera – allt är inte lika viktigt med tanke på provet! 
 Vi lär oss jobba med frågeställningar och -typer som är vanliga i provet 
 Vi försöker ytterligare trimma ditt historiska tänkande och din förståelse för historia, lära dig se 

helheter och samband över tid och rum. Och naturligtvis även lära dig registrera avvikelserna. 
 Vi lär oss hur den elektroniska studentexamen påverkar provet. 

 
Arbetssätt 

 Under kursens gång ska du i princip varje vecka producera olika utredningar och svar. Vid behov 

förs även diskussioner där hela gruppen deltar.  
 I början av kursen får du en tidtabell över hela kursen där du ser när uppgifterna blir tillgängliga 

och när de ska lämnas in. 
 Vi tar en kurs i gången. För varje kurs utför du ett antal uppgifter av olika natur. Det kan t.ex. vara 

en liten utredning (för att hjälpa till att få ordning på dina tankar) eller ett direkt svar på en fråga. 

Tanken är att läroböckerna och det du lärt dig under de olika kurserna ska räcka till för att utföra 

uppgifterna. Men det är givetvis fritt fram att plocka fakta även ur andra källor. Även på 

kursplattformen finns en del tips och länkar till olika källor på nätet. 

 

 

 
Kurskrav 

För att bli godkänd i kursen bör du utföra uppgifterna inom utsatt tid på ett godkänt sätt.  

 

 

 
Bedömning 

 Inget kursprov 
 Kursen bedöms avlagd/underkänd 
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