
RÄTTNINGSMALL – ITALIENS ENANDE 
 

1a. Vilka delar/orsaker bidrog till att Kungariket Italien kunde grundas 1861 enligt KÄLLA 1?     [3 poäng] 
 

• Italien enades bland annat genom Camillo di Cavours diplomati. Han lyckades utvinna stöd från de 

europeiska stormakterna Frankrike och Storbritannien. Citat ”Genom diplomati hade Cavour skapat 

franskt och brittiskt stöd samt banat vägen för Italiens enande” 

• En annan orsak som bidrog till Italiens enande var kriget mot Österrike där Cavour lyckades få aktivt stöd 

från Frankrike i utbyte mot några mindre geografiska områden som gränsade till Frankrike. Citat ”I ett 

hemligt möte den 21 juli 1858 med Napoleon III i Plombières-les-Bains, planerade de 1859 års krig mot 

Österrike. Resterna av Savojen (de franska skidorterna) och Nice avträddes av Piemonte till Frankrike, 

som motprestation för Frankrikes och Napoleon III:s stöd.” 

• En tredje orsak som bidrog till Italiens enande var Garibaldis erövring av södra Italien. Citat ”Med Cavours 

godkännande störtade Garibaldi genom invasion och uppror monarkin i kungariket Bägge Sicilierna, det 

vill säga Neapel och Sicilien. Den 5 maj 1860 for Garibaldi till Sicilien med 1 067 "trogna" – la spedizione 

dei mille – och landsteg 11 maj i Marsala. Dagen därpå utropade han sig till diktator över ön i Viktor 

Emanuel II:s namn, 15 maj slog han de neapolitanska trupperna i slaget vid Calatafimi, och 27 maj tågade 

han in i Palermo.” 

• En fjärde orsak till Italiens enande var att de centrala italienska staterna frivilligt anslöt sig till Piemonte 

1861. Citat ”De centrala italienska staterna anslöt sig också 1861, då Kungariket Italien formellt 

grundades och blev en stat” 

• En femte orsak som bidrog till att Italien enades var att Piemonte annekterade delar av Kyrkostaten 

(tillsammans med de områden som Garibaldi erövrat – dvs. Neapel och Sicilien). Citat ”Den ockuperade 

halvan av Kyrkostaten, tillsammans med Neapel och Sicilien, annekteras av det nya Italien” 
 

Minst tre av de ovanstående påståendena skall finnas med i svaret för att få full poäng på denna uppgift. 

 

 

1b. Tolka budskapet om det italienska enandet i KÄLLA 2.       [2 poäng] 
 

Vad är det vi ser i denna bild? 

Bilden visar en Garibaldi sittandes på knä i akt med att hjälpa kung Victor Emmanuel på med stöveln. Stöveln 

är en symbolisk bild av Italien beroende på att den geografiska konturen av Italien liknar en stövel.  Kung 

Victor Emmanuel II har ett instrument som hjälper kungen och Garibaldi att få på stöveln, s.k. stövelpådragare. 

Garibaldi ger kungen rådet att han skall använda mer ”krut” om inte stöveln passar. Ovanför detta råd står 

rubriken ”Äntligen rätt fot i stöveln!”. Denna bild kan bl.a. tolkas på följande sätt: 
 

• Garibaldi hjälper kung Victor Emmanuel II att erövra Italien. Tolkning av bilden ”I bilden så ser vi hur 

Garibaldi står på knä och hjälper kung Victor Emmanuel att sätta sin fot / sitt ben i stöveln som är 

markerad med texten Italien.” 

• Ett annat budskap är att Garibaldi vill att kung Victor Emmanuel II skall ena hela Italien. Tolkning av 

bilden ”Garibaldi ger rådet att kungen skall använda mer kraft (krut) om han inte lyckas få i hela foten i 

stöveln, vilket kan tolkas som att han skall använda våld om det är nödvändigt för att ena hela Italien. Att 

det är frågan om hela Italien symboliseras av stöveln – en känd bild som geografiskt beskriver hela landet” 

• Garibaldi har gjort ”jobbet”, enat hela Italien för kung Victor Emmanuel II, som nu kan ta över. I bilden 

finns också en viss spänning mellan den underlydande Garibaldi och överheten – kung Victor Emmanuel 

II. Tolkning av bilden ”Garibaldi som är klädd som ”vanligt” då han var i fält har lagt vapnet åt sidan. 

Han hjälper den mycket välklädde kungen på med stöveln. Det finns en viss arrogans i kung Victor 

Emmanuel IIs min och slutna ögon vilket markerar hans position i förhållande till sin underlydande 

general som med vapnet liggandes på marken förstärker den sociala skillnaden samt att Garibaldi inte 

tänker försöka ta åt sig den erövrade delen för egen räkning. Han kapitulerar inför kungen” 

• Rubriken ”Äntligen rätt fot i stöveln” markerar att enandet har pågått under en längre tid. Tolkning av 

bilden (bildtexten) ”Både ordet ”äntligen” och ”rätt” markerar att detta är något som man väntat på i 

Italien – att kung Victor Emmanuel II skall ta över hela landet” 
 

Minst två av de övre påståendena skall finnas med i svaret för att få full poäng på denna uppgift.  



2.   ”Giuseppe Garibaldi var den avgörande orsaken till att Kungariket Italien 

       skapades”. Ta ställning till detta påstående med hjälp av de två källorna ovan  

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

 

KÄLLA 1: Påståendet ”Giuseppe Garibaldi var den avgörande orsaken till att Kungariket Italien skapades” 

stöds ej i Källa 1. Däremot tar källan upp Garibaldi som en bidragande orsak.   
 

• Med Cavours godkännande störtade Garibaldi genom invasion och uppror monarkin i kungariket Bägge 

Sicilierna, det vill säga Neapel och Sicilien. Den 5 maj 1860 for Garibaldi till Sicilien med 1067 "trogna" 

– la spedizione dei mille – och landsteg 11 maj i Marsala. Dagen därpå utropade han sig till diktator över 

ön i Viktor Emanuel II:s namn, 15 maj slog han de neapolitanska trupperna i slaget vid Calatafimi, och 27 

maj tågade han in i Palermo. 

URSPRUNG: Utdrag från Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Italiens_enande. Besökt den 3 december 

2020 klockan 19:00.  

SYFTE: Syftet med denna text i det digitala uppslagsverket Wikipedia är att informera allmänheten om 

Italiens enande. Wikipedia är ett uppslagsverk som hela tiden förändras eftersom det är en s.k. ”Open Source”. 

Detta innebär att artikeln har ett flertal författare med för oss en okänd bakgrund. Deras syfte kan vara mer än 

att informera allmänheten om själva händelsen. De kanske vill påverka informationen i en viss riktning 

(politisk, religiös, socio-ekonomiskt, etc…). Detta kan vara värt att nämna, men huvudsyftet med denna artikel 

i Wikipedia måste anses vara detsamma som för andra uppslagsverk – att utifrån tillgängliga källor informera 

allmänheten om Italiens enande. 

Vad är då värdet respektive begränsningen av denna artikel skriven av för oss okända författare utan några 

källhänvisningar i det digitala uppslagsverket ”Wikipedia”? En tertiärkälla som hela tiden kan förändras… 

/ Äkthet-rimlighet… / Närhet i tid till själva händelserna… / Beroende… / Tendens…  
 

ÄKTHET: Då det gäller Wikipedia så kan vi slå på datorn och söka upp artikeln med hjälp av webbadressen. 

I historiken (”Visa historik”) så kan vi leta upp det datum som ligger närmast före det klockslag som nämns i 

källans ursprung (”Besökt den 3 december 2020 klockan 19:00”) och se om texten överensstämmer med 

Wikipedias text. 

TID: Detta är en icke-samtida källa. Den är skriven långt efter första världskrigets utbrott vilket är en 

begränsning. Ett annat problem med tidskriteriet i denna artikel är att vi inte vet när den är skriven (Wikipedia 

startade 2001 så artikeln kan vara gammal men detta är ett ständigt aktuellt forskningsområde så det är inte 

speciellt troligt att artikeln är så pass gammal – men utan datum så vet vi ej). Fördelen är att flera arbeten av 

professionella historiker har gjorts om Italiens enande och resultaten av detta arbete finns ofta med i olika 

uppslagsverk (som Wikipedia). Det innebär också att det finns olika tolkningar av orsakerna som vilket 

framkommer i denna artikel.  

BEROENDE: Detta är en tertiärkälla. Med andra ord så har källan påverkats av olika arbeten som skrivits 

om orsakerna till Italiens enande. Artikeln har också påverkats av de olika författare som skrivit artikeln. Så 

beroendekriteriet är något som måste betonas i just denna källa. Att vi inte känner till författarna, att det inte 

finns några hänvisningar till källor samt att det endast är en del av en större text innebär att vi får svårt att 

kontrollera beroendet av andra källor. 

TENDENS: Språket är relativt neutralt och författarna ger inte tydligt några indikationer på att stödja vissa 

politiska, religiösa, etc… idéer. Det är med andra ord en ganska typisk uppslagsverkstext vilket ger källan en 

viss trovärdighet. 
 

VÄRDE: Detta är en tertiärkälla som är skriven långt efter Italiens enande. Detta är en fördel eftersom 

författarna har kunnat studera orsakerna till Italiens enande mer ingående då det har publicerats flera källor 

alltsedan enandet. Wikipedia är ett digitalt uppslagsverk som läses av många. Om det fanns stora felaktigheter 

i artikeln så skulle det komma upp en varningstext som säger att artikeln kan ifrågasättas. Detta är också en 

fördel. 

BEGRÄNSNING: Vi vet väldigt lite om de olika författarna (det står endast ”Utdrag från Wikipedia” som 

källa). I artikeln finns inte några källor nämnda. Detta är bara en del av en större artikel och vi vet inte vad 

som sägs i resten av artikeln. Dessutom så finns inget datum för publiceringen av denna information nämnd. 

Allt detta – okänd författare; inga redovisade källor; att det endast är en liten del av en större artikel samt att 

det inte finns något publiceringsdatum begränsar denna källa. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Italiens_enande


KÄLLA 2: Denna visuella källa fokuserar på Garibaldi och kung Victor Emmanuel II i samband med Italiens 

enande. Den visar en Garibaldi sittandes på knä i akt med att hjälpa kung Victor Emmanuel på med stöveln. 

Stöveln är en symbolisk bild av Italien beroende på att den geografiska konturen av Italien liknar en stövel.  

Kung Victor Emmanuel II har ett instrument som hjälper kungen och Garibaldi att få på stöveln, s.k. 

stövelpådragare. Garibaldi ger kungen rådet att han skall använda mer ”krut” om inte stöveln passar. Ovanför 

detta råd står rubriken ”Äntligen rätt fot i stöveln!”. Ovan har bilden tolkats på följande sätt:  
 

• Garibaldi hjälper kung Victor Emmanuel II att erövra Italien. Tolkning av bilden ”I bilden så ser vi hur 

Garibaldi står på knä och hjälper kung Victor Emmanuel att sätta sin fot / sitt ben i stöveln som är 

markerad med texten Italien.” 

• Ett annat budskap är att Garibaldi vill att kung Victor Emmanuel II skall ena hela Italien. Tolkning av 

bilden ”Garibaldi ger rådet att kungen skall använda mer kraft (krut) om han inte lyckas få i hela foten i 

stöveln, vilket kan tolkas som att han skall använda våld om det är nödvändigt för att ena hela Italien. Att 

det är frågan om hela Italien symboliseras av stöveln – en känd bild som geografiskt beskriver hela landet” 

• Garibaldi har gjort ”jobbet”, enat hela Italien för kung Victor Emmanuel II, som nu kan ta över. I bilden 

finns också en viss spänning mellan den underlydande Garibaldi och överheten – kung Victor Emmanuel 

II. Tolkning av bilden ”Garibaldi som är klädd som ”vanligt” då han var i fält har lagt vapnet åt sidan. 

Han hjälper den mycket välklädde kungen på med stöveln. Det finns en viss arrogans i kung Victor 

Emmanuel IIs min och slutna ögon vilket markerar hans position i förhållande till sin underlydande 

general som med vapnet liggandes på marken förstärker den sociala skillnaden samt att Garibaldi inte 

tänker försöka ta åt sig den erövrade delen för egen räkning. Han kapitulerar inför kungen” 

• Rubriken ”Äntligen rätt fot i stöveln” markerar att enandet har pågått under en längre tid. Tolkning av 

bilden (bildtexten) ”Både ordet ”äntligen” och ”rätt” markerar att detta är något som man väntat på i 

Italien – att kung Victor Emmanuel II skall ta över hela landet” 
 

Att Garibaldi sitter på knä och hjälper kungen få på den italienska stöveln pekar definitivt på Garibaldis 

betydelse för det italienska enandet. Eftersom ingen annan bidragande orsak finns med i bilden så kan vi dra 

slutsatsen att denna teckning (Källa 2) stödjer påståendet ”Giuseppe Garibaldi var den avgörande orsaken 

till att Kungariket Italien skapades”. 
 

URSPRUNG: Italiens enande: Giuseppe Garibaldi (1807–1882) hjälper Victor Emmanuel II (1820–78) att 

sätta på sig den italienska stöveln. John Tenniels teckning från “Punch Magazine“, London, 17 november 

1860. Träsnitt. Punch Magazine var en engelsk satirisk veckotidning. John Tenniel var en brittisk illustratör 

som ritade flera samtidskommenterande serier och skämtteckningar för Punch under sent 1800-tal. Idag så är 

han främst ihågkommen för sina illustrationer till Lewis Carrolls Alice i Underlandet. 

SYFTE: En skämtteckning (Karikatyr) är en överdriven bild i syfte med att framställa en eller flera personers 

karakteristiska drag eller hållning genom olika stereotyper så att man får en viss skrattretande effekt. Ibland 

kan syftet vara politiskt. Ibland är det socialt.   
 

TID: Detta är en samtida källa (en skämtteckning från den engelska satiriska veckotidningen ”Punch 

Magazine” 1860). Det är värdefullt att den visar hur en engelsk veckotidning uppfattar den samtida historien 

– Garibaldis insatser i södra Italien samt förhållandet mellan kung Victor Emmanuel II och Garibaldi i 

samband med enandet av Italien. 

BEROENDE: Teckningen har knappast påverkats av en mängd skrivna källor eftersom den är samtida. Dock 

är den påverkad av hur debatten om vad som händer i Italien och Storbritanniens förhållande till dessa 

händelser. Även om detta är en samtida källa så är den inte en primärkälla då det gäller Italiens enande. Det 

finns ett klart beroendeförhållande till den samtida debatten, vad ”Punsch” vill publicera samt ett ev. 

antagande om vad den allmänna opinionen är i landet.  

TENDENS: Detta är en skämtteckning vilket innebär att den tydligt speglar en samtida överdrift av 

händelserna i Italien. En skämtteckning består ofta av olika stereotyper. Italien tecknad som en stövel; 

Garibaldis typiska klädsel med vapen och en till synes arrogant kung är exempel på dessa stereotyper. Det kan 

delvis bero på tidningens politiska idéer, delvis bero på den brittiska samtidens idéer och/eller tecknarens rent 

personliga idéer. Helt klart att den ej speglar ett neutralt sätt att se på Italiens enande. 
 

VÄRDE: Det är värdefullt att teckningen är samtida. En samtida skämtteckning kan ge en hänvisning om den 

allmänna opinionen i ett land eftersom skämttecknare och satiriska tidningar ofta försökte pejla den allmänna 



opinionens åsikter och idéer. I detta fall så skulle då detta då kunna ses som den brittiska synen på Garibaldi, 

kung Victor Emmanuel II och det italienska enandet. 

BEGRÄNSNING: Det är ingen tvekan om att en skämtteckning inte är neutral. Den är alltid tendentiös. En 

skämttecknare använder stereotyper och överdriver utseendet på personer och händelser i syfte att skapa en 

reaktion, oftast en skrattretande effekt. Veckotidningen Punch policys och idéer, Storbritanniens ev. presslagar 

samt tecknarens egna personliga åsikter och idéer är andra delar som kan begränsa det källkritiska värdet av 

denna källa.   

 

EGEN KUNSKAP: I denna del kan både kunskap som stödjer och kunskap som motsäger källorna ovan ingå. 

Det är viktigt att eleverna visar att de har mer kunskap än den som finns i källorna ovan – att de har tillägnat 

sig en viss egen kunskap via läroboken, lektionsgenomgångarna och de utdelade stencilerna. Då det gäller 

Italiens enande så är det framförallt utrikespolitiska händelser, allianser samt ett par viktiga personer som leder 

till Italiens enande (Mazzini; Cavour; Garibaldi samt till viss del Victor Emmanuel II). Det viktigaste är att 

svaret fokuserar på frågan! 

 

HISTORIESYN: Källorna representerar båda en idealistisk historiesyn. Källa 1 fokuserar på flera individer 

– Camillo di Cavour ”Genom diplomati hade Cavour skapat franskt och brittiskt stöd samt banat vägen för 

Italiens enande”; Napoleon III ” Napoleon III:s stöd” Garibaldi ”störtade Garibaldi genom invasion och 

uppror monarkin i kungariket Bägge Sicilierna”;  Viktor Emanuel II… – det är uppenbarligen individerna 

som påverkar historiens gång. Källa 2 fokuserar på två individer – Garibaldi och Viktor Emanuel II. 

Skämtteckningen visar hur Garibaldi hjälper Viktor Emanuel II ta ledningen över Italien (den italienska 

stöveln). Detta är en begränsning av källornas värde. 

 

KÄLLKRITISK DISKUSSION: Efter det att eleverna gått igenom de olika källorna samt den egen 

tillägnade kunskapen så skall en diskussion om källvärdet hos de två källorna finnas med. Där bör det bl.a. 

framgå att: 

• De två källorna är olika. En källa behandlar flera olika orsaker till Italiens enande (Källa 1 – Wikipedia), 

den andra källan visar synen på Garibaldi, kung Victor Emmanuel II och det italienska enandet genom ett 

brittiskt satiriskt perspektiv (Källa 2 – skämtteckning). 

• En källa belyser flera olika orsaker som gemensamt leder till Italiens enande (Källa 1 – Wikipedia) 

• En källa pekar ut Garibaldi som en avgörande orsak till Italiens enande (Källa 2 – skämtteckningen) 

• En källa är icke-samtida (Källa 1 – Wikipedia 2020). Den andra källan är samtida (Källa 2 – 

skämtteckningen från 1860) 

• En källa är konstruerad av en tecknare – John Tenniel (Källa 2 – skämtteckningen) och en vet vi inte vem 

som skrivit (Källa 1 – Wikipedia) 

• En källa är klart tendentiös (Källa 2 – skämtteckningen) 

• Ingen av källorna är skriven av en historiker eller expert… 

 

Diskussionen som följer den källkritiska utvärderingen skall innehålla följande: 

• Ett klart svar på frågan om källan stödjer påståendet eller inte 

• Egen kunskap som tar upp diskussionen om orsakerna till det italienska enandet som inte finns nämnda i 

de olika källorna 

• Resultatet av den källkritiska diskussionen för att avgöra om den ytterligare förstärker eller ifrågasätter 

påståendet 

• Diskussionen bör vara väl strukturerad och leda fram till olika punkter som senare summeras i en kortare 

slutsats. Denna slutsats skall tydligt besvara frågan i Uppgift 2! 

 

UPPGIFT 2: Detta är en uppgift som skall innehålla en utvärdering av de båda källorna i relation till 

uppgiften. Duktigare elever förväntas diskutera källvärdet hos källorna. Det är också viktigt att den 

egna kunskapen – flera detaljer finns med så att det blir en bra diskussion. Om eleverna gått igenom 

de tidigare uppgifterna (Uppgift 1a och 1b) noggrant så blir denna uppgift betydligt lättare. Om inte så 

kan den både ta tid och bli ganska svag. Vid bedömningen av denna uppgift så används en matris. På 

nästa sida så finns en kopia av denna matris. 



Namn: ____________________________________________________________                Klass: ________ 
 

KÄLLKRITIK PROV 1 - RESULTAT 
 

Fråga 1a:___________ (Max. 3 poäng) 

Fråga 1b:___________ (Max. 2 poäng) 

 

RÄTTNINGSMATRIS – FRÅGA 2 

Poäng Nivåbeskrivningar 
Fokus Källor Källkritik Egen kunskap 

11–15 Svaret är väl 

fokuserat på 

frågeställningen. 

Tydliga 

hänvisningar görs 

till källorna och 

dessa referenser 

används effektivt 

som bevis för att 

stödja analysen. 

En tydlig 

genomgång av de 

olika källkritiska 

kriterierna och dessa 

används effektivt 

för att stödja 

analysen. 

Svaret visar exakt och 

relevant egen 

kunskap. Det finns en 

klar syntes av den 

egna kunskapen och 

källmaterialet. 

6–10 Det finns ett 

generellt fokus på 

frågeställningen. 

Hänvisningar görs till 

källorna, och dessa 

referenser används 

som bevis. 

En genomgång av de 

olika källkritiska 

kriterierna men de 

används endast som 

referens i huvudtexten. 

Den egna kunskapen 

saknar viss relevans 

eller noggrannhet. 

Det finns få eller 

inget försök att skapa 

en syntes mellan 

kunskap och 

källmaterial. 

1–5 Svaret fokuserar 

inte på själva 

frågeställningen. 

Hänvisningar till 

källorna görs, men på 

denna nivå kommer 

dessa referenser 

sannolikt att bestå av 

beskrivningar av 

innehållet i källorna 

snarare än 

användandet av 

källorna som bevis. 

Någon/några 

källkritiska kriterier 

nämns men endast som 

en mer generell 

beskrivning av källan. 

Det finns inte mycket 

egen kunskap i svaret 

och/eller där det finns 

egen kunskap så är 

den till stor del 

felaktig eller 

irrelevant. 

0 Svaret når inte upp 

till någon av nivå- 

beskrivningarna ovan. 

Svaret når inte upp 

till någon av nivå- 

beskrivningarna ovan. 

Svaret når inte upp 

till någon av nivå- 

beskrivningarna ovan. 

Svaret når inte upp 

till någon av nivå- 

beskrivningarna ovan. 

 
 

Fråga 2:___________ (Max. 15 poäng) 
 
 

TOTALT ANTAL POÄNG:____________ (Max. 20 poäng) 


