
PROV – KÄLLKRITIK 
 

Läs alla källor noga och besvara samtliga frågor. Källorna har redigerats: tillägg eller 

förklaringar visas i hakparenteser []; text som tagits bort markeras med ellipser - - -; mindre 

förändringar anges inte. De här källorna och de följande uppgifterna relaterar till USA:s 

inträde i Första Världskriget. 

 

 

 

Källa 1: Utdrag från “America’s entry into World War I. Submarines, Sentiment, or 

Security”. Redigerad av Professor Herbert J. Bass, History Department, University of Maine. 

Utgiven av Holt, Rinehart and Winston, Inc. 1964.  

 

När kriget bröt ut i Europa var amerikanerna först djupt chockade. Nästan alla reagerade med 

en enda tanke: det här kriget berör inte oss. - - - Varför blev USA ändå involverade i ett krig 

som President Wilson beskrev som ett krig "som inte har något med oss att göra?" 
 

Wilsons svar var att kriget hade tvingats på oss [USA]. Tysklands tillämpning av ett obegränsat 

ubåtskrig innebar att man förkastade tidigare avtal och utmanade våra rättigheter och vår ära 

som nation. Det tvingade oss att bryta förbindelserna med Tyskland och det meningslösa 

fördärvet som följde lämnade oss inget annat val än att bjuda motstånd. - - 
 

Forskare, kända som ”revisionister”, står bakom antagandet att vårt inträde i kriget var ett 

misstag som kunde undvikits och att skulden för det kan läggas på oss amerikaner. - - - 
 

Barnes underkänner teorin om det oinskränkta ubåtskriget som den direkta orsaken och 

framför istället en del andra faktorer som fick USA att gå med i kriget: till exempel President 

Wilsons anglosaxiska bakgrund, och hans intellektuella grundsyn, i Wilsons rådgivares starka 

sympatier för de allierade [Ententen], i en ensidig diplomati som blundade för de brittiska 

kränkningarna av internationell rätt, medan den fördömde de mindre flagranta tyska 

överträdelserna, till följd av påverkan från den brittiska propagandan (både privat och officiell 

propaganda), i vår omfattande handel med de allierade samt i vår finansiering av denna handel 

med privata lån. 

 

 

  



Källa 2: ”Plakatmannen”. Amerikansk skämtteckning i San Francisco Call (dagstidning) från 

1916 av skämt-tecknaren ”Culver”. 
 

 

PLAKATMANNEN 

 

 

UPPGIFTER 
 

1a. Vilka var orsakerna till USA:s deltagande i Första VK enligt KÄLLA 1?  [3 poäng] 

1b. Vad är budskapet i KÄLLA 2.      [2 poäng] 

2.   ”Huvudorsaken till att USA gick med i Första Världskriget var ekonomisk”.  

       Ta ställning till detta påstående med hjälp av de två källorna samt din egen 

       tillägnade kunskap. Använd dig av samtliga källkritiska kriterier.  [15 poäng] 
 


