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Joelsson som tillåtit oss att genomföra undersökning i två gymnasieklasser som han arbetat med.
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Abstrakt
I kursplanen för ämnet historia i gymnasieskolan slår skolverket fast att undervisningen i ämnet skall 
syfta till att ge eleverna en förståelse för olika nationer, länder och regioners utveckling och vad som 
format den. Tillsammans med det svenska skolväsendets övergripande läroplan och den värdegrund 
som förmedlas, vilken lägger en central vikt vid fostran av eleverna till  demokratiska och toleranta 
individer,  bör  tonvikten  i  historieundervisningen  fokusera  vid  att  ge  en  ökad  förståelse  för  olika 
grupper och deras situation utifrån hur de utvecklats genom tiden. 

Syftet med denna undersökning är att genom en fallstudie av undervisning kring Rysslands 1900-tals 
historia se om det går att förändra elevernas attityder till just ryssar i en positiv riktning. Detta resultat 
generaliseras sedan även mot andra grupper och undervisning kring dem.

För  att  göra  detta  har  vi  dels  undervisat  en  grupp  elever  i  det  aktuella  ämnet  samt  utfört 
attitydundersökningar  i  två  grupper  av  elever.  Resultaten  av  dessa  undersökningar  har  analyserats 
genom en ANOTA-analys för att klargöra vilken påverkan olika faktorer oberoende av varandra har på 
elevernas  attityder.  Vidare  har  även en  före-  och  efterundersökning  genomförts  för  att  se  om den 
utförda undervisningen hade någon effekt på elevernas attityder. 

Resultatet av undersökningen visade att elevernas inställning till andra etniciteter kan påverkas till det 
positiva genom strukturerad undervisning. Sambandet mellan denna undervisning i historieämnet och 
hög tolerans hos eleverna har visat sig vara signifikant.
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1 Inledning
Att konstatera att det finns skillnader mellan olika delar av världen är ingen svårighet, det räcker i 
princip med att slå på ett nyhetsprogram på tv för att upptäcka detta. Svårare kan dock vara att få insikt 
i vad dessa skillnader beror på. För att förstå varför olika länder och regioner har utvecklats på ett visst 
sätt är det nödvändigt att förstå de bakomliggande orsakerna till utveckling. Enligt nobelpristagaren i 
ekonomi Douglass C. North är historia en berättelse om institutionella förändringar där dess utveckling 
avgör om samhällets riktning går mot endera tillväxt, stagnation eller tillbakagång (North, 1993). Att 
västvärlden utvecklats  på det sätt  som den gjort  är  beroende av hur institutionerna  i  denna del av 
världen utvecklats. Förklaringen till att situationen i Sverige ser ut som den gör, likväl som att läget i 
utvecklingsländerna är som den är går direkt att spåra till historiska skillnader i institutionell utveckling 
(Rosenberg, 1991). 

Enligt  Norths resonemang utgör institutionerna  de spelregler  som reglerar  det  samhälliga livet  och 
interaktionen människor emellan. Utifrån hans teori kan de ha två former, formella och informella. De 
formella  institutionerna  utgörs  av statliga  instanser  och regleringar  medan  de informella  utgörs  av 
sedvänja och normer (North, 1993). De informella institutionerna byggs upp under lång tid och är en 
produkt av ideologier och mentala modeller.  Dessa sprids mellan generationer och rotar sig genom 
historiens lopp i samhället. Hur dessa informella institutioner ser ut och vilka värden de förmedlar blir i 
samhället  avgörande  för  hur  medborgarna  kommer  att  ställa  sig  till  olika  fenomen  och  skeenden 
(Denzau & North, 1994). 

Den svenska skolan binder sig genom den värdegrund som förmedlas i styrdokument till att förmedla 
och fostra ett  demokratiskt  synsätt  hos elever  och genom det forma de informella  institutionerna i 
samhället. För att uppnå målsättningen är det nödvändigt att tydligt bekämpa och motverka fördomar 
och främlingsfientlighet hos de barn och ungdomar som vistas i skolan (Lpf 94). Genom att förklara de 
verkliga orsakerna till  varför skillnader  rörande utveckling  och välfärd existerar  mellan länder  och 
regioner  i  världen  har  skolan  möjlighet  att  uppnå  detta  mål  hos  eleverna.  Misslyckas  skolan  blir 
eleverna sårbara för propaganda och vilseledande information från särintressen, vilka i värsta fall kan 
äga direkt odemokratiska åsikter som de önskar förmedla. Att förebygga detta är en essentiell del i 
skolans värdegrund då skolan genom läroplanen förbinder sig att bekämpa främlingsfientlighet genom 
kunskap (Lpf 94).
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida kunskap förmedlad genom skolan, rörande särdrag 
i olika regioners utveckling, kan resultera i ökad förståelse hos eleverna för dagens situation i dessa 
länder.  Författarna  ämnar  även  utreda  om man  genom strukturerad  undervisning  kan  bidra  till  att 
förebygga  fördomar  och  främlingsfientlighet  mot  individer  från  andra  länder  och  kulturer.  Utifrån 
syftet har författarna utvecklat följande frågeställningar:

- Vilka aspekter av ländernas utveckling är viktiga att lyfta fram för att öka förståelsen för dagens 
situation i den aktuella regionen?

- Hur förändrar strukturerad undervisning elevernas syn på olika grupper och etniciteter? 

1.2 Disposition
Uppsatsen inleds genom en introduktion till ämnet som skall undersökas. Sedan följer tydliggörande av 
uppsatsens  syfte  samt  frågeställningar  som sedan  övergår  till  förklaringar  till  vilka  metoder  som 
kommer att användas för undersökningen och vilka teorier uppsatsen grundas på. Följande kapitel ger 
en  genomgång  av  viktiga  händelser  som  inträffat  och  format  1900-talets  Ryssland.  Sedan  följer 
uppsatsens empiriska del där författarna presenterar undersökningarna de utfört, följt av en analys av 
denna studie. Till sist diskuteras uppsatsen och dess utfall.

1.3 Avgränsningar
Ett land som ligger nära Sverige rent geografiskt och vars moderna historia är väldigt olik vår egen är 
Ryssland. För att eleverna skall få ökad förståelse för situationen i dagens Ryssland och varför den 
ryska levnadsstandarden generellt är lägre än den svenska är det nödvändigt med en god förståelse av 
rysk 1900-talshistoria och det politiska arv landet har i bagaget från tsar- och sovjettiden. På grund av 
skillnader  och  närheten  till  Sverige  används  Ryssland  som  utgångspunkt  för  den  empiriska 
undersökningen.

Uppsatsens empiriska undersökningar riktar sig till elever på gymnasienivå i Luleå. Motivet till detta är 
att dessa elever befinner sig på en nivå där det kan tänkas lämpligt att öka mängden undervisning inom 
ämnet  som  denna  uppsats  huvudfokus  ligger  på.  Dessa  elever  befinner  sig  i  slutskedet  av  sin 
grundläggande  skolgång.  Därför  anser  vi  det  vara  lämpligt  att  kontrollera  vilka  kunskaper  skolan 
genom åren har förmedlat till eleverna. Undersökningarna i denna uppsats har bedrivits på ett begränsat 
antal elever. Anledningen till det är att de eleverna som kan delta i undersökningen är de som närvarat 
vid  uppsatsförfattarnas  lektionsserie.  De  elever  som  inte  närvarat  vid  lektionsserien  tjänar  som 
jämförelseobjekt i undersökningen.

1.4 Metod
Författarna  undersöker  i  denna  uppsats  vilka  kunskaper  samt  attityder  eleverna  besitter  gällande 
Ryssland och dess 1900-talshistoria  för att  genom detta klargöra om det föreligger  behov av ökad 
undervisning inom området. Vidare kommer vi att undersöka elevernas attityder till två andra grupper; 
muslimer  och  araber,  för  att  se  om  det  finns  ett  ökat  kunskapsbehov  även  kring  dessa  grupper. 
Rapporten avser att  generalisera resultaten rörande elevernas kunskapsnivå kring Rysslands historia 
och eventuellt samband med attityder för nationen och nationaliteten till ett vidare perspektiv för att 
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diskutera huruvida det är nödvändigt med en ökad tyngdpunkt av historieundervisning gällande särdrag 
i utvecklingen för andra regioner.   

För att kontrollera om en strukturerad lektionsserie rörande särdrag i en regions utveckling kan påverka 
skolelever genomförs en empirisk undersökning i form av en före- och efterstudie. Eleverna får, innan 
lektionsserien påbörjas, skriftligen redovisa deras kunskaper om den aktuella regionen. Ett antal frågor 
rörande rysk 1900-talshistoria delas ut till eleverna och efter avslutad lektionsserie ställs samma frågor 
igen.  Detta  för  att  kontrollera  om  det  skett  någon  kunskapsförbättring  i  den  aktuella  klassen. 
Lektionsserien genomförs i en Historia C-kurs på gymnasienivå och innehållet är därför anpassat till att 
hålla relativt hög nivå. För information om vad denna lektionsserie innehöll hänvisas läsaren till kapitel 
3.  Före-  och  efterundersökningen  har  enkätkaraktär,  men  kräver  att  den  svarande  uttrycker  sina 
kunskaper skriftligen. Därför definieras denna undersökning som kvalitativ (Backman, 1998).

Den andra empiriska undersökningen utförs genom användandet av kvantitativ metod. Anledningen till 
valet av denna metod är att man med hjälp av enkäter kan nå en större mängd människor på relativt 
kort tid (Trost, 1994). Det är också lätt att jämföra två olika elevgrupper genom att enkäternas svar 
kvantifieras och redovisas i diagram och tabeller, såsom i denna uppsats resultatdel. Enkäter har delats 
ut till två grupper gymnasieelever i Luleå läsande Historia A respektive Historia C. Motiveringen till 
varför undersökningen görs i dessa två grupper är att uppsatsförfattarna har haft möjlighet att bedriva 
undervisning med eleverna i de aktuella grupperna under den verksamhetsförlagda utbildningen som 
ingår i lärarutbildningen. Den totala mängden svarande uppgår till 24 elever, varav 16 stycken läste 
Historia A och åtta stycken läste Historia C.   

Frågorna i enkäten är av två typer;  kunskaps- och attitydfrågor,  och avser att kontrollera elevernas 
attityder och kunskaper rörande ryssar men även muslimer och araber. Det finns även frågor i enkäten 
som inte har direkt relevans för vår undersökning. Anledningen till detta är att om enkäten innehåller 
alltför  specifika  frågor  riskerar  detta  att  påverka  individens  svar,  om det  är  alltför  uppenbart  vad 
enkäten ämnar undersöka (Trost,  1994). Bakgrundsfrågorna i enkäten syftar  till  att  undersöka vilka 
faktorer som påverkar elevernas attityder, såsom ålder, kön, boendesituation, härkomst mm. Resultatet 
från enkäterna har sedan analyserats för att se om någon skillnad går att utläsa de två elevgrupperna 
emellan och vari en eventuell sådan härrör. En så kallad ANOTA-analys har använts för att kontrollera 
vilka  faktorer  som  är  avgörande  för  elevernas  attityder  och  kunskaper  när  allt  annat,  enligt 
bakgrundsfrågorna, är lika. Denna analys förklaras vidare i avsnitt 1.3.1. 

Utöver dessa två undersökningar har även diskussioner bland elever och mellan elever kontra lärare 
observerats med samma mål som de andra två undersökningarna. Denna metod får dock betraktas som 
ett komplement till  enkätundersökningen och de skriftliga uppgifterna i och med att det är svårt att 
skriftligen redovisa och uppmärksamma indicier med denna typ av iakttagelser. 

Statistiken  som framkommer  genom dessa  undersökningar  tolkas  i  enlighet  med  de  metoder  som 
beskrivs  och  förklaras  i  Patel  &  Davidson  (1994)  och  Rudberg  (1993).  Dessutom  kompletteras 
undersökningen av den tidigare nämnda ANOTA-analysen, som förklaras nedan. 
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1.4.1 ANOTA-analys
För att analysera vilka faktorer som påverkar elevernas attityd till ryssar och Ryssland  har författarna 
använt sig av en ANOTA-analys.  Denna analys  är en teknik för att  undersöka eventuella samband 
mellan  nominella  värden.  En av  variablerna  utses  till  den beroende  variabeln.  De övriga  ses  som 
påverkande variabler, dessa anses påverka den beroende variabeln. En ANOTA-analys ersätter en linjär 
regressionsanalys. Skillnaden mellan dessa är att den beroende såväl som de påverkande variablerna är 
kategoriska i en ANOTA-analys medan den beroende variabeln i linjär regressionsanalys måste vara 
numerisk (Bethlehem, 2006). 

I en ANOTA-analys mäter koefficienterna effekterna av de påverkande variablerna på den beroende 
variabeln. Koefficienterna är korrigerade för eventuella effekter från andra påverkande variabler och 
presenterar därför isolerade effekter av den undersökta variabeln på den beroende. På grund av detta är 
det inte nödvändigt med all rådata vilket minskar den mängd data som måste processas (Bethlehem, 
2006).

För  att  åstadkomma  detta  har  i  ekvationen  en  funktion  infogats  som  tar  hänsyn  till  eventuell 
interdependens de påverkande faktorerna emellan.  Detta åstadkoms genom att den aktuella faktorns 
påverkan på den undersökta variabeln beräknas under den förutsättning att de övriga faktorerna ligger 
på den nivå som är konstant för hela urvalet, det är helt enkelt nettoeffekten av faktor-ett i sin påverkan 
på  fenomenet  som mäts  oavhängigt  övriga  faktorer.  Detta  är  viktigt  då  olika  faktorer  kan  hänga 
samman och därför också påverka resultatet om inte hänsyn tas till detta. 

Exempelvis kan i en undersökning av sambandet mellan lycka och endera utbildning eller  inkomst 
existera  ett  samband  mellan  inkomst  och  utbildning.  Låt  säga  att  det  finns  ett  samband  som gör 
gällande att hög utbildning i regel leder till en hög inkomst. Om det i detta fall endast är avsett att mäta 
utbildningens isolerade påverkan på lycka måste faktorn inkomst uteslutas trots att den hänger samman 
med  inkomsten.  Detta  gör  ANOTA-analysen.  För  en  förklaring  kring  hur  detta  rent  matematiskt 
genomförs hänvisas läsaren till Bethlehem (2006): Analysis of tables. 

1.5 Begrepp och definitioner

1.5.1 Kommunism
I och med bildandet av Sovjetunionen den 30:e december år 1922 såg också världen för första gången 
en stat med en socialistisk ideologi som styrelseskick. Begreppet kommunism myntades först av Karl 
Marx (1818-1883), och innebär ett klasslöst samhälle där folket gemensamt äger produktionsmedlen i 
samhället. I ett kommunistiskt land finns inte någon regering, det är i stället upp till folket att styra sig 
själva.  På grund av detta  är  socialistisk stat  den korrekta  termen för Sovjetunionen,  då man aldrig 
uppnådde det sista stadiet i utvecklingen och därmed inte heller sann kommunism. Socialismen och 
kommunismen var enligt Marx en vidareutveckling av kapitalismen. Enligt Marx byggde kapitalismen 
på exploatering av arbetarklassen, och det var därför centralt för arbetarna att, oavsett land, ena sig och 
resa sig upp mot överhögheten (White, 2001).
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1.5.2 Marknadsekonomi/Planekonomi
I det ekonomiska system som benämns marknadsekonomi är det utbudet i relation till efterfrågan av en 
vara eller tjänst som styr hur stor kvantitet samt till  vilket pris denna produceras. I det system som 
benämns som planekonomi är det däremot staten som reglerar kvantitet samt pris i produktionen av 
varor eller  tjänster.  En kombination av dessa två ekonomiska system definieras som blandekonomi 
(Eklund, 2004).

1.5.3 Liberal-demokratiskt system 
Ett liberal-demokratiskt styre bygger på en kombination av folkstyre och representation. De styrande 
blir de som kan samla någon form av majoritet hos de styrda för att bestämma utifrån detta. Inom detta 
system  är  det  viktigt  att  garantera  vissa  friheter  för  befolkningen.  För  att  karaktäriseras  som  ett 
liberaldemokratiskt  system så  måste;  yttrande-,  organisations-,  tryck-,  samt  mötesfrihet  garanteras. 
Utöver detta  skall  fria val hållas till  det  representativa organet och alla medborgare som uppfyller 
specificerade kriterier  skall ha möjlighet att välja såväl som väljas (Lindahl, 2007).

1.6 Tidigare forskning
Den tidigare forskning som främst nyttjats i denna undersökning kommer dels från Brottsförebyggande 
rådet (Brå). Brå för statistik över brott i Sverige och har även tagit över det statistiska arbetet kring 
brottskategorin hatbrott, vilken innefattar rasistiska och främlingsfientliga brott. Denna kategori togs 
tidigare  omhand  av  säkerhetspolisen.  Utöver  hantering  av  statistik  arbetar  även  Brå  med 
brottsförebyggande åtgärder. Inom detta arbete ingår ett omfattande utredningsarbete där brottslighet 
analyseras utifrån bakgrund, motiv och förebyggande åtgärder.

Tillsammans med Forum för levande historia gav Brå ut skriften Intoleransrapporten år 2004. Denna 
består av en storskalig enkätundersökning bland ungdomar i svenska gymnasieskolan samt årskurs nio. 
Rapporten  undersöker  hur  attityderna  till  olika  folkgrupper  samt  homosexuella  ser  ut  inom  den 
undersökta gruppen. Utifrån detta har sedan resultatet använts till att mäta den generella intoleransen 
hos studiegruppen (Intoleransrapporten, 2004).

Litteraturen som använts för att beskriva rasistiskt och främlingsfientligt tankegods och dess framväxt 
är A History of World Societies av McKay et. al. (2007). Denna bok är en översikt kring hela världens 
historia från förhistorisk tid och framåt. Det är även utifrån detta perspektiv den använts. Utöver denna 
har Kramárs  (2000),  Rasismens ideologi använts för att  närmare beskriva det historiska fenomenet 
rasism och främlingsfientlighet. 

För  den  teoretiska  förståelsen  av  främlingsfientlighet  och  intolerans  lutar  sig  denna  undersökning 
främst mot Lindström (2002). I  Inte har dom gjort mig nått, utför Lindström en serie intervjuer med 
ungdomar  i  två  mindre  bygder  för  att  utreda  deras  inställning  till  invandrare.  Ur denna  skrift  har 
författarna till denna uppsats främst inhämtat de nödvändiga sociologiska kunskaperna för en studie av 
det slag vi avser utföra med denna rapport. 

Ponterotto et. al. (2006) har i  Preventing Prejudice: A Guide for Counselors, Educators and Parents 
undersökt  skolans och lärarnas roll  som värdeförmedlare.  Författarna trycker  här på lärarens unika 
position som fostrare av barn och ungdomar och vikten av att skolan och dess personal först rannsakar 
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sig själva för att säkerställa vilka värderingar som medvetet eller omedvetet överförs till eleverna. Detta 
verk  bekräftar  det  som Lpf  94 och andra  styrdokument  slår  fast;  att  det  är  skolans  roll  att  fostra 
eleverna  till  toleranta  samhällsmedborgare  genom att  förmedla  kunskap till  eleverna.  Vidare  ges  i 
denna publikation konkreta förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att göra den egna skolan eller 
arbetsplatsen till en miljö där fördomar inte får fäste.       

Den bas med vilken författarna förklarar skolans roll i samhället som norm- och värdeskapare byggs 
utifrån  nobelpristagaren  i  ekonomi  Douglass  C.  Norths  samhällsutvecklingsteori.  Denna  går  i 
sammandrag ut på att det är institutioner som avgör utvecklingen av ett samhälle, vidare är riktningen 
av  denna  utveckling  helt  beroende  av  hur  dessa  institutioner  är  utformade  samt  vilka  värden  de 
förmedlar. Denna teori är vedertagen som förklaringsmodell till varför olika regioner utvecklats som de 
gjort  (North,  1993).  Det  är  även  betydelsen  av  detta  författarna  avser  att  lyfta  fram  i  just 
historieundervisningen  för  att  på  det  sättet  förebygga  främlingsfientlighet,  intolerans  och  rasism. 
Utöver  detta  stödjer  sig  undersökningen  på  mindre  delar  av  annan  litteratur  samt  även  aktuella 
kursplaner och läroplaner.
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2 Bakgrund

2.1 Främlingsfientlighet och intolerans i skolan
I kölvattnet av de Napoleanska krigen och den begynnande industrialiseringen i det tidiga 1800-talet 
började det i framförallt Europa växa fram en rad nya idéer och rörelser. En av dessa var Nationalismen 
som strävade efter att glorifiera samt lyfta fram det unika och speciella med den egna staten.  Fram till 
uppkomsten  av  nationalism  hade  nationen  för  den  gemene  medborgaren  varit  något  vagt  och 
oväsentligt.  Individen  hade  snarare  identifierat  sig  med  lokalsamhället  -  den  egna  byn  eller  den 
närmaste regionen - istället för nationen i modern tappning. I och med kulturella strömningar, ökad 
rörlighet samt bättre långväga kontakter genom både järnvägens framväxt och telegrafins uppbyggnad 
började dock en nationalitetskänsla växa fram och slå rot över princip hela den europeiska kontinenten 
(McKay, 2007). 

Redan den tidiga nationalismen kom att utveckla en stark "vi- och demkänsla" något som under 1900-
talet  kom att  leda  till  en  skrämmande  utveckling  vilket  kulminerade  i  det  andra  världskriget  och 
nazismen (McKay, 2007). Denna utveckling fick även stöd av en framväxande socialdarwinism vilken 
liksom  nationalismen  har  sitt  nära  ursprung  i  1800-talet.  Socialdarwinismen  kom  att  utmynna  i 
rasbiologin vilken bland annat påstod sig kunna påvisa unika psykiska egenskaper hos olika "raser" av 
"arten"  människa.  Kontentan av det  hela  var  att  det  gick att  se  bättre  och sämre  raser  och vidare 
förespråkanden av nödvändigheten med rashygiensiska åtgärder,  något som under 1900-talet  skulle 
leda till några av mänsklighetens största tragedier (Kramár, 2000).

Det  går alltså att se en rak historisk linje från tankar som växte fram under 1800-talet  till  dagens 
fenomen med främlingsfientlighet och intolerans. Det är dock nödvändigt att i denna uppsats fördjupa 
sig ytterligare  i  hur denna typ  av tankar  och idéer  växer fram och slår  rot  hos individer  i  dagens 
samhälle. 

2.1 Intolerans och främlingsfientlighet i Sverige
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes år 2006, 3 259 brott med hatbrottsmotiv i Sverige. 
Med hatbrott menas brott med främlingsfientliga, rasistiska eller homofobiska motiv.  Denna typ av 
brott får i undersökning utgöra ett mått på främlingsfientlighetens utbredning och storlek i Sverige. I 
2189 av hatbrottsanmälningarna kunde motiven knytas till främlingsfientlighet. Vidare var så mycket 
som 42% av de misstänkta  för denna typ av brott under 20 år och 78% män (Intoleransrapporten, 
2004). Statistiken från år 2005 visar på en liknande fördelning. Här har dock säkerhetspolisen [SÄPO] 
gjort en analys av de som funnits som skäligen misstänkta till brotten vilka uppgick till 1142 personer. 
Av dessa fann analysgruppen 29% vara under 18 år, vilket utgör 334 personer. 87 av dessa individer 
var så unga som 15 år (Sporre, 2005).

Det absolut vanligaste brottet i statistiken rörande hatbrott är vad som betecknas som olaga hot och 
ofredande, dessa brott utgör 36% av de anmälda brotten. Olaga hot och ofredande följs i statistiken av 
våldsbrott samt ärekränkning som vardera utgör ca 20% av anmälningarna. Vid samtliga hatbrott är 
vanligtvis inte gärningsman och offer bekanta, brottet sker vid en mängd olika platser och det går inte 
att se något speciellt mönster vi val av plats för brottet, 9% av brotten sker i skolan vilket dock inte gör 
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den  till  överrepresenterad  vad  gäller  hatbrott.  Motiven  för  hatbrott  grundas  enligt  Brå  på  rädsla, 
fientlighet eller hat mot en person, grupp eller institution på grund av hudfärg, etnicitet och nationalitet 
(Sporre, 2007).

Viktigt att komma ihåg är, vilket även Brå poängterar, att den statistik som går att utläsa ur rapporterna 
endast kan antas utgöra toppen av ett isberg då det förutsätts att händelsen anmäls till polisen, brottet 
rubriceras rätt samt att den enskilde polismannen registrerar rätt information i den upprättade anmälan. 
Ett stort mörkertal kan såldes på goda grunder anses föreligga (Sporre, 2007). 

Intolerans definieras som att sakna respekt och acceptans för mänskliga olikheter. Detta kan yttra sig 
genom uttryckande av en negativ uppfattning till människor av annan etnisk bakgrund, annan religion 
eller sexuell läggning än en själv (Nationalencyklopedin, 2008). Enligt intoleransrapporten från Brå 
tillsammans  med  Forum för  levande historia  så  går  det  att  se  en  generell  intolerans  hos  4,6% av 
eleverna i den svenska skolan, utöver detta kännetecknas så mycket som 24% tveksamt intoleranta 
vilket betyder att de uppvisar tendenser till någon form av intolerans. När det gäller gruppen intoleranta 
visar  rapporten  på  att  hälften  av  dessa  individer  uppvisar  sympatier  med  ett  eller  flera 
extremnationalistiska eller nationalsocialistiska partier. Vidare visar resultatet på en klart högre grad av 
intolerans hos pojkar än flickor. Utöver detta spelar både den socioekonomiska bakgrunden såväl som 
den utbildningsmässiga nivån hos föräldrar in när det gäller utvecklande av intoleranta attityder hos 
barn  och  ungdomar.  Ju  lägre  utbildningsnivå  och  desto  lägre  ekonomisk  grupptillhörighet  eleven 
kommer från ju större sannolikhet är det att individen uppvisar intoleranta åsikter (Intoleransrapporten, 
2004). Vilken roll spelar då skolan för att minska intoleransen och främlingsfientligheten?

2.2 Förklaringar till främlingsfientlighet och intolerans
Som vi kan se genom den snabba historiska tillbakablicken på nationalismens framväxt är grunden i all 
främlingsfientlighet, rasism eller nazism för den delen, en "vi och dem-känsla". Individen gör alltså 
skillnad på människor beroende av aspekter som exempelvis etnicitet, religion, kultur eller nationalitet. 
Vidare  lägger  individen  på  dessa  människor  egenskaper  som  skall  vara  typiska  för  deras  särart 
(McKay, 2007).
Individens vardagsliv utgörs av disciplinerad social responsivitet. Med detta menas att människor ingår 
i grupper där kommunikationen är den grundläggande ingrediensen i förhållanden till varandra. I detta 
samspel handlar individen på ett sätt som den tror att det förväntas. Individen kan verka i två olika 
typer av grupper, grupper där den umgås personligt och grupper där han eller hon är anonym. Teorin 
kring  socialresponsitivitet  utgår  ifrån  att  vi  som individer  värderar  oss  själva  som något  ur  såväl 
individuellt  som  grupperspektiv.  Ur  grupperspektiv  agerar  vi  på  ett  sätt  som  vi  tror  att  gruppen 
förväntar oss att göra. Utifrån detta perspektiv kan nedsättande och fördomsfulla uppfattningar bli till 
sanningar om individen uppfattar att omgivningen anser det vara ett korrekt tankegods. På detta sätt 
kan exempelvis nedsättande uppfattningar rörande individer av annan etnisk eller nationell härkomst bli 
till  allmänna  sanningar  om sådana  uppfattningar  får  slå  rot  och  ses  som det  accepterade  synsättet 
(Lindström, 2002). 

Således  är  det  ur  det  socialresponsiva  synsättet  möjligt  att  människor  uppfattar  de  skillnader  som 
existerar i världen som en produkt av exempelvis unika psykiska egenskaper hos de individer som lever 
i  de  specifika  regionerna,  om detta  synsätt  ur  deras  vinkel  är  den  allmänt  accepterade  synen  på 
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fenomenet. Ur ett socialresponsivt perspektiv blir det således viktigt att ge en allmänt accepterad bild 
där skillnaderna förklaras genom dess verkliga orsaker.

Fördomar  uppkommer  ofta  på  grund av  medveten  eller  omedveten  misstolkning  av  fakta/statistik. 
Individer  är  ofta  benägna  att  acceptera  färdiga  resonemang  som  existerar  i  den  egna  sociala 
omgivningen. Detta till stor del på grund av att egen kunskapsbildning är energi- och resurskrävande 
och att det därför är lättare att bara acceptera de ”sanningar” som presenteras och accepteras i den egna 
omgivningen.  Att agera på detta sätt  är helt  rationellt  för oss individer.  Tillägnande av kunskap är 
vanligtvis en lång och mödosam process, att undersöka allt förutsättningslöst från grunden för att på det 
sättet skapa oss en färdighet eller ett vetande skulle innebära en orimlig arbetsbörda och kraftigt minska 
den totala mängd kunskap vi erhåller (Denzau & North, 1994). Detta förhållande medför problem och 
kan skapa en grund för fördomar och spridande av sådana om den fakta vi presenteras är felaktig eller 
ofullständig.

En  snabb  tolkning  av  nedanstående  tabell  visar  att  amerikaner  och  ryssar  är  de  mest  kriminella 
grupperna av nämnda länder. Skolans roll är i detta fall att lyfta fram orsaker till varför statistiken ser ut 
på detta sätt, helt enkelt att problematisera den fakta som presenterats.      
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Figur 1: Antalet fångar per 100 000 invånare. Källa: Amnesty International

Som figur 1 indikerar toppar USA listan för antalet frihetsberövade individer följt av Ryssland. Dessa 
två länder  har placeringen 1 respektive 2 på världsrankningen.  Ryssland har  ett  väldigt  högt  antal 
frihetsberövade  människor  vilket  gör  att  påståendet  om  att  Ryssar  är  mer  kriminella  än  andra 
nationaliteter har viss verklighetsförankring om man ser till statistiken. Väljer man att tolka statistiken 
blint är dock USA landet med procentuellt flest kriminella invånare och därmed den mest kriminella 
nationaliteten. 

Det är dock självfallet problematiskt att generalisera runt kriminalitet hos olika länder på detta sätt. Fler 
faktorer måste naturligtvis tas hänsyn till, till exempel varierar sannolikt grunderna på vilka invånarna 
kan frihetsberövas från land till land. Det som ger böter i Sverige kan ge fängelse i USA osv. Även 

14



situationen  i  landet  kan  driva  invånarna  till  kriminalitet.  Till  exempel  är  det  inte  givet  att  ryska 
medborgare placerad i annan miljö skulle vara mer kriminella än exempelvis svenskar. Det är denna 
typ  av problematisering som skolan måste  lyfta  fram, för att  inte eleverna okritiskt  skall  acceptera 
ofullständig eller rent felaktig fakta. 

2.3 Skolans betydelse i att motverka främlingsfientlighet och intolerans
Enligt  Douglass C. North är det institutionerna i ett samhälle som avgör dess framtida utveckling. 
Institutionerna  utgörs  av  dels  formella  likväl  som  informella  norm  och  regelsystem  vilka  bildar 
grunden för de spelregler som styr de samhälliga livet. Utifrån detta perspektiv utgör skolan en formell 
institution. Denna fungerar utifrån resonemanget främst som normbildare i sin delvis uppfostrande roll 
av samhällsmedborgare (North, 1993). Således blir de uppfattningar och "sanningar" skolan förmedlar 
av stor betydelse för de normer och värderingar som gäller i det svenska samhället.

Mängden våldsamma hatbrott utförda av personer under 20 års ålder ökar i dagens samhälle, och därför 
är  det  av yttersta  vikt  att  skolan är  en miljö  där  fördomar  inte  existerar.  En del  i  detta  led  är  att 
förebygga eventuella medvetna eller omedvetna fördomar hos skolans personal, för att sedan aktivt 
förebygga fördomar hos eleverna. Anledningen till att det är just lärarens ansvar att utföra detta arbete 
är att läraren befinner sig i en för vårt samhälle unik position från vilken denne bör koncentrera en stor 
del av sitt arbete till att motverka fördomar hos eleverna. Fördomsbekämpande verksamhet är alltså 
något som bör genomsyra lärarens och skolans verksamhet (Ponterotto et. al. 2006).      

I kursplanen för ämnet historia på gymnasienivå går följande att läsa:

Utbildningen  i  ämnet  historia  syftar  till  att  både  i  det  korta  och  i  det  långa  perspektivet  skapa 
sammanhang  och  bakgrund  för  individer  och  samhällen.  Syftet  är  även  att  fördjupa  förståelsen  av 
skeenden och företeelser  över  tiden och i  rummet,  vare sig det  gäller  vardagsliv  eller  storpolitik.  De 
historiska studierna skall också visa och klarlägga olika krafter som påverkar samhällen och människor 
(Kursplan för ämnet historia).

Ur kursplanen framgår med tydlighet att det övergripande syftet med historieundervisningen är att ge 
eleverna en förståelse för vad som påverkat utvecklingen i skilda regioner och därmed situationen för 
olika människor. Vidare framgår att vikt skall läggs vid att ge eleverna fakta som kan underlätta för 
dem att förstå och samarbeta med individer från främmande länder och kulturer. Stor tyngd läggs även 
vid det faktum att eleverna skall tillägna sig analytiska verktyg för att underlätta för dem att förstå 
konflikter i en multietnisk värld. Undervisningen skall även ge eleverna ett kritiskt tänkande för att 
förstå samhällen och människors skilda levnadsmönster, samt att kunna ställa sig kritiskt till historiska 
källor och mediainfluenser (Kursplan för ämnet historia). 

Det framgår således med klarhet att inriktningen på undervisningen i historia skall riktas mot att ge 
eleverna förklaringar till varför utvecklingen ser ut som den gör i olika delar av världen. Detta för att 
öka förståelsen för de skillnader som föreligger regioner och länder emellan. För att undervisningen ska 
följa  läroplanens  värdegrund  blir  det  viktigt  att  ge  eleverna  orsaker  och  förklaringsmodeller  som 
speglar  verkligheten  och  därmed  överbevisar  rasistiska,  främlingsfientliga  och/eller  intoleranta 
förklaringar.

Då  denna  uppsats  avser  att  undersöka  huruvida  undervisning  rörande  en  regions  utveckling  kan 
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förebygga främlingsfientliga och odemokratiska åsikter hos elever är det nödvändigt att förklara den 
ideologi  som  låg  bakom  institutionernas  utveckling  och  den  generella  utvecklingen  i  den  region 
uppsatsförfattarna  valt  som  objekt  för  lektionsserie  och  empirisk  undersökning,  Ryssland  och 
Sovjetunionen.

16



3 Rysslands 1900-talshistoria
I detta kapitel lyfts utvecklingen, viktiga händelser och skeenden i 1900-talets Ryssland fram. Det är 
även i stora drag denna fakta eleverna som deltog i författarnas lektionsserie kunde tillgodogöra sig, 
information som författarna ser som central när det gäller att förstå varför situationen i dagens Ryssland 
och invånarnas värderingar i landet ser annorlunda ut jämfört med i Sverige.  

3.1 Revolutionernas år
I oktober månad år 1917 genomfördes i Ryssland Oktoberrevolutionen. Denna omdaning av det ryska 
samhället hade tagit sin början i och med februarirevolutionen  samma år då demonstrationer ledda av 
kvinnliga  textilarbetare  ägde  rum.  Antalet  demonstranter  ökade  till  ca  200  000  genom  att  andra 
yrkesgrupper  anslöt  sig  för att  visa  sitt  missnöje mot  den styrande  tsaren Nikolaj  II.  På grund av 
Rysslands inblandning i Första världskriget och en kall vinter som förhindrade transporter av livsmedel 
rådde svår hungersnöd i landet. Folket ville därför förändra sin situation genom att avsätta tsaren, något 
man också lyckades  med.  Nikolaj  II  abdikerade  i  början av mars  månad efter  att  förgäves försökt 
stoppa demonstranterna med hjälp av militärmakt. Februarirevolutionen krävde dock relativt få liv; ca 
1400 människor. Tsaren ersattes med en provisorisk borgerlig regering, denna valde att fortsätta kriget 
mot Tyskland vilket visade sig vara ödesdigert. Genom att agera på det sättet blev även den borgerliga 
regeringen impopulär och en annan grupp, sovjeterna, kunde åtnjuta ökat stöd (Pipes, 2001).

Sovjeterna, efter det ryska ordet för råd, ville styra landet efter organisationen bonde-, arbetar- och 
soldatråd men kom i realiteten att kontrolleras av Vladimir Lenin (1870-1924) och hans kommunistiska 
Ryska Socialdemokratiska Arbetarparti, kända som bolsjevikerna (ryskans ord för majoritet). Parti drev 
en taktisk "valkampanj" efter Februarirevolutionen där slagorden var "fred, jord och bröd" samt "all 
makt åt sovjeterna". Genom att iscensätta Oktoberrevolutionen i slutet av oktober månad år 1917 kunde 
bolsjevikerna  gripa  makten.  Bolsjevikernas  maktövertagande  avslutade  den  ryska  inblandningen  i 
Första världskriget då revolutionen prioriterades. För att åstadkomma ett avslut på krigandet krävdes 
stora eftergifter till motståndarna vilka utgjordes av Tyskland, Österrike-Ungern, Osmanska riket samt 
Bulgarien. Eftergifter Ryssland senare kompenserades för när dessa makter slutligen mötte nederlag 
(Pipes, 2001). 

Oktoberrevolutionen löpte smärtfritt  och bolsjevikerna blev det enda politiska partiet  efter  att  man 
brutit ned den gamla politiska strukturen och gjort sig av med allt strukturerat motstånd. Än var dock 
inte det kommunistiska maktövertagande helt i hamn. Kontrarevolutionärer med stöd från en mängd 
olika länder utlöste det ryska inbördeskriget som kom att pågå under fyra års tid. Resultatet av denna 
konflikt  blev  att  kommunistpartiet  tillsammans  med  den  Röda  armén  -  vilken  var  de  stridande 
styrkorna knutna till partiet - besegrade kontrarevolutionärerna och de utländska styrkorna. 

Kommunisterna fick nu odiskutabel makt i Ryssland. Genom segern kunde Sovjetunionen utropas den 
30:e  december  1922.  Unionen  bestod  inledningsvis  av  republikerna  Ryssland,  Vitryssland, 
Transkaukasien och Ukraina, men kom senare att även innefatta bl.a. Estland, Lettland och Litauen 
(Pipes, 2001).
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3.2 Sovjetunionens tidiga skede
Under  Vladimir  Lenins  styre  kännetecknades  beslutsfattandet  inom  det  sovjetiska  kommunistiska 
partiet av viss pluralism, landet i övrigt var totalitärt styrt. Detta innebar att även om Lenin hade den 
största makten, blev han ibland tvungen att ge vika för vad majoriteten av partiets medlemmar ansåg 
vara riktigt. Detta kom att upphöra i och med Josef Stalins (1879-1953) maktövertagande. Stalin hade 
1922 blivit  vald till  ledaren för Centralkommitteéns  sekretariat,  den inflytelserikaste  av landets  tre 
styrande elementen. Från denna position hade Stalin möjlighet att utöva inflytande på de två andra 
partielementen, Politbyrån och Orgbyrån. När Lenin vid 53 års ålder avled i januari 1924 var Stalins 
ställning  inom  partiet  så  stark  att  han  kunde  knyta  till  sig  viktiga  personers  stöd  i  kampen  om 
ställningen som Lenins efterträdare. 

Stalin var ledaren för en ny typ av kommunister som tog avstånd från bolsjevikernas nya ekonomiska 
politik,  NEP. NEP hade inneburit  en liberalisering av det sovjetiska samhället  för att  landet skulle 
återhämta sig efter det Första världskriget. Detta uppfattades från Stalinfalangens håll som ett svek mot 
de ursprungliga kommunistiska värderingarna och en konflikt utbröt. Genom att skickligt porträttera 
bolsjevikerna som anti-Leninister kunde Stalin genom systematiska arresteringar och avrättningar göra 
sig av med konkurrenter till den åtråvärda positionen som ledare för Sovjetunionen. Vid slutet av 1920-
talet hade Stalin obegränsad makt som Sovjets diktator, även om Stalin själv menade att proletariatets 
diktatur införts (Chubarov, 2001).

3.3 Stalinåren
Väl vid makten fortsatte Stalins terror. Människor i massomfattning arresterades och drogs in för rätta 
anklagade för att vara fiender till den socialistiska idén. Enligt Kenez (1999) genomfördes denna typ av 
rättegångar för att hitta syndabockar för misslyckanden under den första femårsplanen. Kring mitten av 
1930-talet uppstod inom partiet en önskan att avsätta Stalin som en följd av den ansträngning Stalins 
terror skapade i samhället. Stalin reagerande besinningslöst och iscensatte fruktansvärda utrensningar 
inom  det  kommunistiska  partiet  genom   Moskvarättegångarna  1936-1938,  vilka  var  en  form  av 
skenrättegångar med avsikt att legitimera utrensningar av meningsmotståndare inom organisationen. I 
förlängningen utlöste detta en generell terror som krävde hundratusentals dödsoffer. 

Mellan 1934 och 1939 arresterades och dömdes över 1000 partimedlemmar av vilka ett flertal bragdes 
om livet. Högt uppsatta politiker som deltagit vid den ryska revolutionen hade minst chans att klara sig 
med livet  i  behåll,  men terrorn innefattade även ledare inom militär  och kultur.  Dessa avrättningar 
spred sig sedermera till folket, men tog nu mer godtycklig form; folk fängslades och avrättades helt 
utan  verklig  anledning.  Det  uppskattas  att  ca  en  miljon  människor  avrättades  och  att  ungefär  10 
miljoner skickades till arbetsläger i Sibirien, Gulags. Stalin utförde även omfattande utrensningar inom 
sin  underrättelsetjänst,  NKVD  -  som  själva  utfört  en  stor  del  av  Stalins  avrättningar  -  och 
organisationens ledning utplånades (Kenez, 1999).

Sovjetunionen var under Stalins första tid ett underutvecklat land. Kommunikationer saknades i stor 
utsträckning vilket försvårade den illa funktionerande regeringens arbete ytterligare,  även byråkratin 
saknade struktur.  Dessutom fanns ingen utvecklad industri i landet och folket var därmed sysselsatt 
med i första hand jordbruk. Då ett av marxismens ideal är tillväxt, var det för det kommunistiska partiet 
viktigt att industrialisera landet så fort som möjligt (Kenez, 1999). En annan starkt bidragande orsak till 
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den  påskyndade  industrialiseringen  var  att  skapa  en  konkurrenskraftig  rustningsindustri  (Sebag-
Montefiore, 2004). 

Ett kollektivt jordbruk var en central del i detta, speciellt då privat ägande av land gick stick i stäv med 
den kommunistiska ideologin. Genom att kollektivisera jordbruket ville man ta ifrån bönderna deras 
privata  ägande  av  marken  samtidigt  som  man  gjorde  dem  till  arbetare  som  kunde  kontrolleras, 
jordbruken  förvandlades  därmed  till  en  industri.  Genom  den  första  femårsplanen  inleddes  en 
tvångskollektivisering av jordbruket med rasande fart.  Faktum är att  inom bara några månader  var 
andelen kollektiviserade jordbruk uppe i 60%. Stalin ingrep då och minskade andelen till 30%, troligen 
för att en sådan snabb omvälvning skulle fått allvarliga följder beträffande vårskörden. Det som följde 
sedan var en stadig tillväxt av andelen kollektivjordbrukare fram till 1937, då man nådde 100% (Kenez, 
1999).

Kulakerna - "välmående" bönder med egen mark - arresterades och fördes bort till  Sibirien.  Totalt 
beräknas  ca. 1,1 miljoner bönder blivit utsatta för detta. Kulakerna svarade med uppror, vilket innebar 
ett  de brände  ner  kollektivjordbruk  och dödade  arbetsledare  för  jordbruken.  Mer än  fyra  miljoner 
bönder  flydde  landsbygden  och  in  till  städerna.  Dessa  uppror  och  protester  visade  sig  dock  vara 
verkningslösa då Stalin sedan tidigare effektivt utrotat all eventuell opposition mot honom. Följderna 
av  jordbrukets  tvångskollektivisering  var  katastrofala.  Massvält  utbröt  i  de  regioner  där  maten 
producerades eftersom staten använde spannmålen till att föda städerna och sålde resten på export. Det 
som kvarstod för kollektivjordbrukarna var att försöka stjäla säd från fälten där de själva arbetade, detta 
bestraffades med minst tio år i fängelse eller avrättning. Flykt till städerna förhindrades av militären 
och resultatet blev att tre till fyra miljoner personer dog av svält åren 1932-1933 (Chubarov, 2001).

Femårsplanerna innebar att staten förutspådde vad som skulle behövas och satte upp mål för vad som 
skulle produceras, därav namnet "planekonomi". I en marknadsekonomi är det som bekant efterfrågan 
som  styr  produktionen.  Den  första  femårsplanen,  med  start  hösten  1928  markerade  starten  på 
Sovjetunionens övergång från agrart samhälle till industriell stormakt. Väldiga industrikomplex anlades 
i Magnitogorsk i Uralbergen och i Kuznetsk i södra Sibirien vilket bidrog till att industriproduktionen i 
slutet av 1932 hade ökat med så mycket som 157% jämfört med 1929-års nivåer. Målen för den första 
femårsplanen hade enligt myndigheterna därmed uppfyllts på bara fyra år. Den andra femårsplanen tog 
sin början i januari 1933, och nu fokuserade man på att åtgärda de brister som upptäckts under den 
första femårsplanen. Det man i första hand fokuserade på var att bygga ut kommunikationerna inom 
landet;  järnvägsnätet  förbättrades  och kanaler  breddades.  Samtidigt  tredubblades  den  Röda arméns 
storlek, från ca 500 000 soldater till ca 1,5 miljoner. Detta antas vara en reaktion mot att Adolf Hitler 
grep makten i Tyskland under 1933. Fokus låg under den andra femårsplanen på tung industri och man 
lyckades överskrida målsättningarna inom stål- och fordonsindustrin, men man misslyckades kraftigt 
med att nå upp till målet för konsumentvaror (Chubarov, 2001). Konsumentvaror var under perioden 
aldrig prioriterat  i  produktionen utan nästintill  all energi lades på militärindustri  (Sebag-Montefiore 
2004). Under 1937 förklarades målen för den andra femårsplanen uppfyllda, nio månader i förtid. Vid 
Andra världskrigets utbrott hade den Sovjetiska industriproduktionen nått andra plats i världen, efter 
USA. Detta hade möjliggjorts på bekostnad av miljontals människors liv (Chubarov, 2001).
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3.3 Andra världskriget
Den 23 augusti 1939 undertecknades Molotov-Ribbentrop-pakten, som bl.a. innebar en uppdelning av 
Polen  mellan  makterna  Tyskland  och  Sovjetunionen.  Denna pakt  var  ett  löfte  om icke-aggression 
mellan de två länderna och kom att vara till den 22 juni 1941 då Tyskland invaderade Sovjetunionen 
med  en  armé  om 4.5 miljoner  man.  Sovjet  drogs  in  i  det  krig  man desperat  försökt  undvika och 
befolkningen kom att lida fruktansvärt under de år som följde. Bland de största slagen mänskligheten 
någonsin sett utspelade sig på rysk mark. Totalt miste uppskattningsvis 27 miljoner ryssar livet, varav 
8.5 miljoner dog på slagfältet och resterande genom svält och utrensningar. Under kriget lättades den 
statliga  kontrollen  av  jordbruket  och  efter  krigets  slut  fanns  förhoppningen att  kollektivjordbruket 
skulle  avskaffas.  Detta  inträffade  inte,  istället  gjordes  kollektivjordbruken  än  större  och 
jordbruksproduktionen ökade i maklig takt. 

Ännu under mitten av 1950-talet hade produktionen inte överskridit 1913-års nivåer. Det rådde åren 
efter kriget kraftig brist på mat, bostäder och män. Hungersnöden var så svår att befolkningen i vissa 
fall drevs till kannibalism. De som hade dött på slagfälten var framför allt unga män, till detta fogades 
det faktum män tålde svält sämre än kvinnor. Detta gjorde att livet blev än svårare för den växande 
majoriteten  som  kvinnorna  utgjorde.  Även  om  befolkningen  levde  i  misär  ökade  landets 
industriproduktion oerhört snabbt, men prioriteten låg kvar vid vapen. Vid 1960 var Sovjetunionen en 
industriell supermakt (Kenez, 1999).

När  Tyskland  kapitulerade  under  våren  1945  såg  Stalin  till  att  återigen  skärpa  kontrollen  av 
Sovjetunionens  medborgare.  En  del  i  detta  var  de  tidigare  nämnda  hopslagningarna  av 
kollektivjordbruken  till  större  enheter  i  syfte  att  lättare  upprätthålla  kontroll.  Stalin  återupptog 
arresteringen  av  "oliktänkande"  och  hundratusentals  skickades  till  Gulags  i  Sibirien.  Medborgarna 
skärmades av från omvärlden genom att i princip allt utländskt inflytande förbjöds som t.ex. böcker och 
tv-program.  Det  var  heller  inte  tillåtet  att  lämna  landet.  Liksom  innan  kriget  fortsatte  skräck  att 
dominera alla  Sovjeters  liv,  inte ens Stalins närmsta män undgick ledarens  terror flera toppolitiker 
avrättades och anhöriga skickades till arbetsläger. Allt eftersom Stalin blev äldre ökade hans paranoia 
och samhället led därför hårdare än någonsin av terrorn som inte lättade förrän Stalins död i mars 1953 
(Kenez, 1999). 

Åren  efter  Andra världskriget  inleddes  även vad  som kom att  kallas  det  Kalla  kriget.  Stalin  ville 
desperat skydda sig från ytterligare en tysk invasion och grep därför kontrollen av de östeuropeiska 
staterna  Polen,  Tjeckoslovakien,  Ungern,  Rumänien,  Bulgarien,  samt  den  nya  staten  Östtyskland. 
Jugoslavien och Albanien stod även de inledningsvis under Röda arméns kontroll men frigjorde sig 
senare från denna. Syftet med att kontrollera dessa stater var alltså i huvudsak att skapa en "buffertzon" 
mot Tyskland men även att sprida kommunismen, vilket är en bärande del av den  kommunistiska 
ideologin. Maktövertagandet i dessa stater skedde genom att underlätta för det kommunistiska partierna 
inom ländernas regeringar att komma till makten för därefter utrota oppositionen och ersätta den med 
samarbetsvilliga  politiker.  Västmakterna  reagerade  naturligtvis  på  detta  och  lanserade  en  rad 
motåtgärder  för  att  begränsa  Sovjetunionens  inflytande  i  Europa,  bland  annat  Marshallplanen. 
Marshallplanen  innebar ekonomisk hjälp till krigsdrabbade stater och ett försök att knyta till sig länder 
för  att  förhindra  Sovjetiskt  maktövertagande  utifrån  en  resurs  -  säkerhets  teori.  Trumandoktrinen 
innebar att USA erbjöd sin hjälp till alla stater vars frihet hotades av Sovjetunionen. Som ett led i detta 
skapades NATO som blev västmakternas försvarsallians och verkade som motvikt till det Sovjetiska 
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väldet.  En  officiell  Sovjetisk  motreaktion  mot  NATO  lät  vänta  på  sig,  men  1956  bildades 
Warszawapakten som en motsvarighet till NATO (Kumm, 1999).

3.4 Chrusjtjov tar över
År 1954 blev Nikita Chrusjtjov (1894-1971) det kommunistiska partiets ledare efter en maktkamp mot 
Stalins  NKVD chef  Lavrenty Beria.  Genom detta  blev  Chrusjtjov ledare  för  Sovjetunionen.  Beria 
avrättades men det stod snart klart att Chrusjtjov ämnade ta avstånd från Stalinismens terror. Chrusjtjov 
började med att  reformera den statliga underrättelsetjänsten så att  denna kom att  stå under partiets 
direkta  kontroll,  tidigare  hade  NKVD kontrollerats  av Stalin.  Den nya  organisationen  kallades  för 
Kommitteén för statens säkerhet, eller KGB. Stalins brott mot mänskligheten var något som bekymrade 
Chrusjtjov och han beslutade sig för att avslöja dessa under den 20:e partikongressen i februari 1956. 
Chrusjtjov gav ett fyra timmar långt tal där merparten av Stalins brutala handlingar lades fram inför ett 
parti som föreföll vara ovetande om många av Stalins förehavanden. Chrusjtjov poängterade att dessa 
hemskheter var Stalins ansvar och inte partiets, då partiet även det hade varit offer för terrorn. Syftet 
med Chrusjtjovs tal var sannolikt att porträttera honom själv som en nytänkande reformist samtidigt 
som hans stalinistiska konkurrenter om makten svartmålades (Chubarov, 2001). 

Talet vid den 20:e partikongressen blev också startskottet för en avstaliniseringen av samhället som 
Chrusjtjov genomförde  vilket  i  sin  tur  ledde  till  att  en  falang inom partiet  ville  se  honom avsatt. 
Ledarna för denna grupp besegrades på diplomatisk väg inom partiet och dessa personer fick istället 
arbeta med administrativa tjänster  långt bort från huvudstaden.  Det faktum att dessa personer  inte 
avrättades signalerade tydligt att Chrusjtjov inte ämnade följa i Stalins fotspår. Vidare sjönk antalet 
människor i de sibiriska lägren från 5.2 miljoner till strax över en miljon personer. Chrusjtjov såg mer 
till folkets behov än Stalin. Ett led i detta var det enorma husbyggnadsprojekt som drogs igång för att 
åtgärda en omfattande bostadsbrist, miljoner sovjeter kunde nu få egna lägenheter för första gången 
sedan  Andra  världskrigets  slut.  Chrusjtjovs  ekonomiska  politik  liknade  20-talets  NEP  och  han 
prioriterade  konsekvent  att  folket  skulle  få  högre  levnadsstandard.  En  stor  triumf  var  också  Jurij 
Gagarins rymdfärd vilken befäste Sovjetunionens position som världsledande inom teknik. Chrusjtjov 
satte dock alltför höga mål för Sovjets utveckling vilka visade sig vara omöjliga att uppnå. Speciellt 
matproduktionen släpade efter och vid 1950-talets slut växte Chrusjtjovs impopularitet. Hans mål att 
skapa ett mänskligt kommunistiskt system sågs som ett tecken på svaghet av många partimedlemmar 
(Chubarov  2001).  Bland  annat  den  kinesiske  stalinistiske  ledaren  Mao  Tse-tung  reagerade  mot 
Chrusjtjovs  sätt  att  leda  världens  främsta  kommunistiska  stat,  till  mångt  och  mycket  för  att  det 
underminerade hans personliga position och makt i Kina (Chang & Halliday, 2006). 

I Berlin flyttade tusentals människor till den västra sidan och sedan vidare till Västtyskland för att få ett 
mer gynnsamt liv. Detta dränerade Östtyskland på arbetskraft vilket föranledde Chrusjtjovs beslut att 
godkänna  den  östtyska  partichefen  Walter  Ulbricht  uppförande  av  Berlinmuren  år  1961,  vilken 
effektivt men föga populärt stoppade massemigrationen. Den så kallade Cubakrisen som utspelade sig i 
oktober  1962  kom  att  bli  dödstöten  för  Chrusjtjovs  politiska  karriär.  Genom  att  placera 
kärnvapenmissiler på den för USA näraliggande ön Cuba som styrdes av kommunisten Fidel Castro 
tvingade USA att beordra en flottblockad mot ön. Under några skälvande dagar var ett kärnvapenkrig 
mellan de två supermakterna nära förestående men tack vare kommunikation mellan ledarna John F. 
Kennedy och Chrusjtjov kunde denna katastrof undvikas. Avtalet innebar att Sovjetunionen monterade 
ned  raketbaserna  mot  att  USA förband sig  att  aldrig  invadera  Cuba,  USA drog även tillbaka  sina 
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raketbaser från Turkiet vilket föranlett en diskussion om att även detta ingick i avtalet informellt. Något 
bekräftande av detta har aldrig gått att få och kommer förmodligen inte heller framkomma (Författarnas 
notis). Dessa utrikespolitiska beslut var den huvudsakliga orsaken till att Chrusjtjov avsattes år 1964 av 
missnöjda partimedlemmar (Chubarov, 2001).

3.5 Brezjnevs tid vid makten
Brezjnevs politik kännetecknades av en reaktion mot Chrusjtjovs reformativa politik.  Detta kom att 
yttra sig i en ökad politisk och kulturell kontroll med effekten att sovjetsystemet och partiets ställning 
åter  stärktes.  Invasionen  av  Tjeckoslovakien  1968  kan  ses  som  ett  märkbar  yttring  av  dessa 
åtstramningar (Lindahl 2007). Utrikespolitiskt kännetecknades denna period av en avspänning mellan 
öst och väst, främst under det tidiga 1970-talet. Trots avspänningen gjordes kraftiga moderniseringar av 
den  sovjetiska  krigsmakten  något  som  tärde  hårt  på  den  redan  pressade  ekonomin.  Den  militära 
upprustningen skedde i syftet att skaffa sig ökat inflytande i den "tredje världen" (Lindahl 2007). 

Under perioden 1964 till 1985 - vilken är den ungefärliga perioden för Brezjnevs styre - steg sovjets 
urbana befolkning från 49% till 70%. Detta skapade helt andra förutsättningar för styret. Från att ha 
bestått av små jordbrukare bestod nu landet av främst stadsbor vilket medförde en kraftig förändring av 
yrkesfördelningen inom befolkningen. Vid mitten av 1980-talet bestod den urbana yrkeskåren av 40% 
tjänstemän [intelligentsia] och 60% kroppsarbetare. Andelen jordbrukare låg vid den här tiden endast 
på  5%.  Förändringarna  medförde  stora  problem  för  den  ideologiska  propagandan.  I  och  med  att 
utbildningsnivån steg började människor i allt  större grad ifrågasätta "sanningarna". Den outbildade 
bondebefolkningen under Stalins tid hade köpt enkla resonemang underbyggda med en nationalistisk 
propaganda, detta var dock inte fallet med stadsborna. Inom denna så kallade intelligentsian började 
krav  på  reformer  växa  fram.  Under  Stalintiden  hade  sådana  strömningar  bemötts  med  en  effektiv 
propaganda och den officiella ideologin hade lyckats mobilisera den större delen av de intellektuella. 
Under  1970-talet  kunde  inte  längre  regimen  bemöta  missnöje  på  detta  sätt.  En  allt  större  grupp 
välutbildade ryssar började ifrågasätta propagandan och systemet. Det direkta svaret mot detta var en 
stärkning av KGB. Under ledning av Yu. V. Andropov satte KGB igång en omfattande kampanj för att 
blidka opinionen. Ideologiska motståndare riskerade återigen att sättas i arbetsläger eller spärras in på 
mentalsjukhus. Under det tidiga 1980-talet började det dock visa sig att dessa metoder i mångt och 
mycket var kontraproduktiva, istället för att hämma spridning av dessa tankar verkade de stimulera 
dem inom de utbildade segmenten av samhället (Christian 1997).  

3.6 Gorbatjov och Sovjetunionens upplösning
När Gorbatjov tog över styret efter Brezjnevs död år 1985 befann sig landet i djup ekonomisk kris. För 
att  ta landet ur depressionen inledde han en förändringsprocess.  Denna syftade till  att  modernisera 
näringslivet och samhället för att på det sättet väcka ekonomin till liv igen. Motiveringen bakom det 
hela var att det enligt Gorbatjov var nödvändigt med en stark av ekonomi för att Sovjet skulle kunna 
behålla sin position gentemot omvärlden. Förändringen ledde dock till att åter väcka de politiska krafter 
som tryckts  ner under Brezjnevs styre.  Nu blev dock trycket  från dessa krafter  okontrollerbara för 
regimen (Lindahl 2007). 

Under perioden skedde även en stor omdaning av den politiska ledningen. Mellan åren 1985 och -86 
byttes så många som 70% av ministrarna ut. Att så många byttes ut kan ses som typiskt för Gorbatjovs 
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politik, perestrojka. Perestrojka har den ungefärliga betydelsen av renovering och syftade mot en total 
omdaning av den sovjetiska ekonomin och samhället. Gorbatjov och hans styre karaktäriserades av en 
ny  generation  Sovjet  ledare.  Dessa  skilde  sig  från  den  äldre  generationen  främst  genom  att  de 
genomgått universitetsstudier vilket i mångt och mycket förklarade deras politik, de kännetecknande 
det nya Sovjet (Christian 1997).

Att  systemet  slutligen  föll  kan  till  stor  del  förklaras  av  systemets  oförmåga  att  stimulera  en  hög 
produktion och i förlängningen en vital ekonomi (Christian 1997). Detta tillsammans med det faktum 
att processer i samhället växte fram tack vare ökad utbildning och bättre förutsättningar. Processer som 
inte systemet  kunde förändras i takt med och slutligen ledde till att regimen föll (Lindahl 2007).

Vilken effekt har detta historiska perspektiv på det moderna Ryssland och dess närhistoria? Det system 
som Stalin skapade var byggt enligt en totalitär modell. Förenklat innebär det att landet styrs av en 
politisk elit, vanligen i formen av ett parti. Detta parti stödjer sig på en ideologi med vilken den har 
ambitioner att penetrerar alla nivåer av samhället.  Rent praktiskt innebär det att allt  näringsliv, alla 
massorganisationer  och samtliga  media  är  statsägda  eller  statskontrollerade.  Genom denna kontroll 
upprätthåller man den egna organisationen och trycker ner eventuell opposition. Detta sker genom att 
man har representanter i alla delar av det samhälligalivet som den vanliga medborgaren möter och 
verkar inom.(Lindahl 2007) 

Denna typ av samhälle saknar all form av yttrande- och organisationsfrihet vilka är förutsättningar för 
demokrati.  För Rysslands del innebär det att landet och dess medborgare innan Sovjetregimens fall 
hade levt  århundraden under  auktoritära  styrelseformer  med en stark statsmakt  som utövat  rigorös 
kontroll  över  invånarna.  Under  Sovjettiden  utvecklades  vad  som  kan  ses  som  två  parallella 
organisationer i samhället.  Dels en statlig byråkratisk del vilken officiellt styrde och administrerade 
landet,  vid  sidan  av  den  fanns  motsvarande  partiorganisation.  I  realiteten  var  det  dock 
partiorganisationen  som  fattade  alla  beslut.  Samma  system  existerade  inom  Sovjetunionen  även  i 
näringslivet och föreningslivet (Lindahl 2007).

I och med Gorbatjovs reformer som i huvudsak bestod av tre delar: glasnost (öppenhet), perestrojka 
(omvandling) och demokratizatsija (demokratisering), kom statsskicket att riktas längre och längre från 
det totalitära systemet. Dessa förändringar kom i slutändan även att innebära slutet för sovjetsystemet 
som sådant och en ny tid inleddes.  Denna nya tid innebar stora förändringar för Ryssland.  För att 
lyckas med omstruktureringen krävdes både konstitutionella såväl som ekonomiska förändringar. Hela 
projektets utfall var helt och hållet ömsesidigt beroende av att dessa förändringar fungerade. Likväl 
som det sovjetiska systemet var unikt var också den situation man nu stod inför det. Det fanns inga 
teorier eller tidigare experiment av en direkt övergång från ett totalitärt samhälle till ett öppet (Lindahl 
2007).   
 

3.8 Dagens situation 
För att bedöma elevernas attityder mot ryssar är det nödvändigt att sätta sig in i viss nutidsfakta kring 
landet för att kunna resonera omkring vad som är en fördom och vad som är fakta gällande Ryssland 
och situationen i landet. Det vi i huvudsak fokuserar på är kriminalitet, demokratiska aspekter och 
levnadsstandard.
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Då vår undersökning bland annat har undersökt skolungdomars uppfattning om kriminalitet i bland 
annat Ryssland och muslimska länder är det högst relevant att se hur situationen i realiteten ser ut. Som 
nämnts  i  avsnitt  2.2  är  det  enligt  Denzau  &  North  normalt  för  individer  att  acceptera  färdiga 
förklaringsmodeller  och enkla  resonemang.  För vidare exemplifiering  av detta  hänvisas läsaren till 
avsnitt 2.2 där även situationen beträffande kriminalitet i Ryssland lyfts fram.  

För att på ett annat sätt kontrollera dagens situation i Ryssland är det intressant att undersöka hur landet 
jämför sig mot andra när det gäller levnadsstandard. Human Development Index (HDI) är ett sätt att 
mäta levnadsstandard i ett land. HDI kombinerar uppgifter rörande läs- och skrivkunnighet, utbildning, 
förväntad livslängd och bruttonationalprodukt. Dessa uppgifter kombinerat ger ett mått på välfärden, 
eller bristen på sådan, i ett land (UNDP, 2008).

HDI

Figur 2: HDI-
index i 
nämnda 

länder. Siffrorna inom parentes anger landets placering på världsrankingen.
Som kan utläsas ur figur 2 ligger Sverige högt på välfärdslistan. Ryssland ligger på en 67:e plats efter 
land som Saudiarabien och Tjeckien. 

Den demokratiska  situationen  i  landet  är  haltande.  Även om Ryssland  i  november  1991 antog  en 
resolution  rörande  mänskliga  rättigheter  och  1998  ratificerade  Europakonventionen  om  mänskliga 
rättigheter har det visat sig svårt för den ryska staten att tillämpa dessa värden i praktiken. Kriget i 
Tjetjenien  och  kampen  mot  terrorism  har  resulterat  i  inskränkningar  av  yttrandefriheten  och 
rättsäkerheten för medborgarna (Lindahl, 2007).

En stor del i den ogynnsamma sociala situationen i Ryssland kan antas bero på de stora problemen med 
alkoholism landet  dras  med.  Siffror  från Migrationsverket  (2008)  gör  gällande  att  det  finns  ca  30 
miljoner alkoholmissbrukare i landet. Ryssarna står även för en tredjedel av Europas spritinköp och 
antalet människor som dör i alkoholrelaterade sjukdomar är högt. 

Ur vårt undervisningsperspektiv är det den fakta som lyfts fram i detta kapitel som är det väsentliga att 
förmedla till  eleverna.  För att eleverna skulle kunna förstå Ryssland och den situation som landets 
invånare lever i är det nödvändigt att förstå landets historia och vilken dramatisk förändring som det 
genomgått för bara 15 år sedan och fram till i dag. Detta syfte finns klart formulerat i kursplanen för 
historia och faller även väl inom den övergripande värdegrunden för hela det svenska skolväsendet. 
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Vårt syfte med att just lyfta fram denna aspekt av den ryska historien och dagens situation i landet är att 
öka elevernas förståelse för människor från just den regionen.  
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4 Resultat
I denna del kommer resultaten för båda våra studier  gjorda i två klasser på det samhällsvetenskapliga 
gymnasieprogrammet i Luleå att presenteras. Den ena klassen läste kursen Historia A medan den andra 
läste  kursen  Historia  C.  Eleverna  i  båda  klasserna  fick  svara  på  den  enkät  vi  byggt  upp,  antalet 
svarande  var  totalt  24  personer.  När  det  gäller  C-eleverna  gjorde  vi  utöver  enkäten  en  studie  av 
möjligheterna  att  öka  deras  förståelse  för  människors  förutsättningar  i  olika  regioner  genom 
historieundervisning. Detta skedde genom en före- och efterstudie där eleverna vid båda tillfällena fick 
svara på ett antal frågor. 

4.1 Kunskapsstudie före och efter undervisningen
Denna studie utfördes av författarna till denna uppsats i arbetet med en Historia C-klass på gymnasiet. 
Gruppen bestod av 13 elever vilka alla gick det samhällsvetenskapliga gymnasieprogrammet i Luleå. 
Studien bestod i en kunskapsundersökning före och efter en lektionsserie rörande Rysslands 1900-tals 
utveckling samt det kalla kriget.

4.1.1 Mål och syfte med vår lektionsserie
Det  övergripande  målet  för  ämnet  historia  formuleras  enligt  kursplan  för  gymnasieskolan  på 
nedanstående sätt:

Utbildningen  i  ämnet  historia  syftar  till  att  både  i  det  korta  och  i  det  långa  perspektivet  skapa 
sammanhang  och  bakgrund  för  individer  och  samhällen.  Syftet  är  även  att  fördjupa  förståelsen  av 
skeenden och företeelser  över  tiden och i  rummet,  vare sig det  gäller  vardagsliv  eller  storpolitik.  De 
historiska studierna skall också visa och klarlägga olika krafter som påverkar samhällen och människor 
(Kursplan för ämnet historia på gymnasial nivå).

Utifrån detta  övergripande mål  formulerades målsättningen för lektionsserien rörande Ryssland  på 
detta  sätt;  att  ge  eleverna  en  historisk  förståelse  för  den  nuvarande  situationen  i  landet.  Denna 
målsättning delades upp i följande delmål som eleverna skulle ha uppnått efter utförd lektionsserie:

• Förståelse  för  de  politiska  svårigheterna  i  övergången  från  Sovjetsystemet  till  ett 
liberaldemokratiskt system.

• Förståelse för de kulturella skillnader hos människor vilka under en längre tid levt i ett totalitärt 
system jämfört med individer uppväxta i ett liberal-demokratisikt system, samt vilka svårigheter 
detta medfört för Ryssland.

• En  insikt  i  skillnaden  mellan  det  planekonomiska  systemet  och  det  marknadsekonomiska 
systemet samt vilka problem ett långvarigt brukande av planekonomi medför vid en övergång 
till marknadsekonomi.

För att författarna skulle få en uppfattning om kunskapsnivån hos eleverna före lektionsserien fick 
eleverna enskilt svara på följande frågeställning:
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• På vilket sätt  har Rysslands 1900- talshistoria påverkat situationen i Ryssland från omkring 
1990 och fram till i dag?

Syftet med denna fråga var egentligen tudelad. För det första gav svaren en bild av vilken förståelse för 
både situationen idag men även bakgrunden till dagsläget som eleverna hade med sig i bagaget inför 
lektionsserien. Utöver det gav det oss en möjlighet att kontrollera om vår undervisning givit någon 
effekt på elevernas förståelse kring problemområdet. Utifrån detta perspektiv ställde vi således samma 
fråga till eleverna efter avslutad lektionsserie.

Den metod vi använde oss av i undervisningen för att uppnå de uppsatta målet var att hålla lektionerna i 
föreläsningsform  med  en  följande  gruppdiskussion  där  eleverna  fick  möjlighet  att  resonera  kring 
problemområdena och sätta sig in i problematiken. För att öka förståelsen för utvecklingen i Ryssland 
satte vi den i perspektiv till den demokratiska utvecklingsprocessen i Sverige. 

Anledningen till  det  var  att  ge eleverna  en referensram och därigenom möjlighet  att  skapa sig  en 
uppfattning  kring  särdrag  i  den  ryska  demokratiseringsprocessen  jämfört  med  övriga  västvärlden, 
Sverige ses allmänt som ett typexempel på en demokratiseringsprocess av västerländskt snitt vad gäller 
grundläggande drag, detta utifrån gängse facklitteratur exempelvis McKay, Rosenberg, Larsson m.fl. 

4.1.2 Elevernas förkunskaper
Den föregående skriftliga undersökningen av elevernas kunskaper som vi gjorde inför lektionsserien 
visade på överlag bristande kunskaper inom området. Vid denna undersökning närvarade 13 elever. 
Åtta individer hade ingen uppfattning om vare sig situationen i dagens Ryssland eller vad som föregått 
den. De konstaterade i princip endast att det var dåligt i landet. Två personer kopplade ihop situationen 
med att landet varit kommunistiskt men ägde endast vaga föreställningar om vilken effekt detta faktum 
egentligen fått, ingen egentlig koppling skedde för dem mellan Sovjetsystemet och de problem som de 
postkommunistiska  Ryssland  mött.  Endast  tre  elever  gjorde  kopplingen  mellan  planekonomi  och 
marknadsekonomi samt att en övergång där emellan skapat problem. Dock hade dessa elever endast en 
vag uppfattning om vad i planekonomin som medförde problem vid övergången till marknadsekonomi. 
Dessa elever gjorde dock inga större kopplingar till de politiska och kulturella faktorer som påverkat 
utvecklingen i Ryssland från 1990-talet  och framåt.  Även vid diskussioner mellan elever visade på 
bristande kunskaper och resonemangen grundade sig oftast på gissningar och antaganden. 

4.1.3 Lektionsserien
Lektionsserien inleddes med en kort tillbakablick över Stalintiden och den politik som den medförde. 
Särskild tyngd lades här vid den extrema ekonomiska politik och de två inledande femårsplanerna där 
bland  annat  den  forcerade  industrialiseringen  av  Sovjet  ingick.  Även  den  utspridda  terrorn  och 
förföljelsen av oliktänkande lades fram. På grund av den övergripande målsättningen för lektionsserien 
gavs ingens större tyngdpunkt till de utrikespolitiska aspekterna av Stalins politik. 

Efter denna introduktion behandlades Stalins död och det maktvakuum som uppstod i och med detta. I 
denna fas lades särskild vikt vid de problem inom landet som Stalins styre lett till samt den splittring 
som inom ledningen blev frukten av det. Här berördes den konservativa och den reformativa falangen 
inom ledningen samt hur dessa ställde sig till de tidigare nämnda problemen. 
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Undervisningen  gick  därefter  vidare  till  att  redogöra  för  Chrusjtjovs  maktövertagande  och  de 
omfattande reformprogram i liberalanda som han iscensatte. Vad gäller reformerna tydliggjordes här 
vilka effekter de fick på det sovjetiska samhället i fråga av ökad öppenhet och ekonomisk tillväxt, men 
även hur det på ett negativt sätt påverkade stabiliteten i själva systemet.

Utifrån  detta  gick  sedan  undervisningen  vidare  till  att  redogöra  för  Chrusjtjovs  avsättande  och 
Brezjnevs tillträde. Särskild vikt lades här vid att tydligt förklara de orsaker som förelåg avsättandet av 
Chrusjtjov  samt  den  åtstramning  som  Brezjnevs  politik  medförde  genom  den  så  kallade 
återstaliniseringen.

Efter denna genomgång av den politiska utvecklingen i Sovjet från Stalins död 1953 till omkring 1980 
fokuserade vi undervisningen på en genomgång av livet i Sovjetunionen under den aktuella tiden. Här 
lades tonvikten vid att tydligt redogöra för hur ekonomin fungerade, individens ställning i samhället 
såg ut, samt hur det kulturella livet yttrade sig. Lektionsserien avslutades sedan med att eleverna först i 
grupper fick diskutera den ryska utvecklingen framtill idag utifrån tre perspektiv.

• Ekonomisk utveckling
• Politisk utveckling
• Kulturell utveckling 

Detta följdes sedan upp av en gemensam diskussion i helklass där fokus låg på att  knyta  samman 
historien med dagens situation i Ryssland, även här i perspektiv till Sverige.

4.1.4 Elevernas kunskaper efter genomförd lektionsserie
Efter genomförd lektionsserie kunde alla elever göra en koppling till övergången mellan planekonomi 
och marknadsekonomi samt att detta medfört problem. Överlag förstod nu eleverna att de skillnader 
som planekonomin  äger  jämfört  med  marknadsekonomi  medför  stora  svårigheter  i  ett  snabbt  byte 
mellan de olika ekonomiska systemen. För tre av eleverna slutade dock förståelsen i princip här, utöver 
detta så ägde dessa efter lektionsserien endast en vag uppfattning kring kulturella och politiska problem 
som kommunismen skapat för det moderna Ryssland. De övriga åtta eleverna som var närvarande vid 
uppföljningen visade på en relativt stor förståelse för både det ekonomiska samt det politiska arvet från 
kommunismen  och  de  problem  det  medfört  vid  övergången  till  en  liberal-demokratisk  stat  med 
marknadsekonomi. Tre av dessa visade på en vag insikt i det kulturella arvet och den problematik som 
det medfört.  Fem av eleverna visade dock på en stor insikt i även detta faktum. Ingen av eleverna 
kunde  dock  generalisera  sina  kunskaper  till  andra  regioner  i  världen  och  därigenom  visa  på  en 
förståelse för situationen där. Fem av eleverna visade en vag tendens till att jämföra utvecklingen i 
Sverige med den i Ryssland.  Utöver de resultat  vi fick fram genom att granska elevernas skriftliga 
inlämningsuppgifter  visade  även  diskussioner  i  klassen  på  ökad  förståelse  för  dagens  situation  i 
Ryssland.  En  elev  visade  sig  här  kunna  göra  kopplingen  mellan  institutioners  utformning  och 
människors åsikter och värderingar, med andra ord; att situationen i Sverige skulle vara jämförbar med 
den i dagens Ryssland om Sverige haft samma styrelsesätt och samma ideologiska synsätt.
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Figur 3: Historia C-elevernas kunskapsnivå före och efter lektionsserien i procent.

4.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningen för denna rapport är gjord i två gymnasieklasser, en årskurs ett och en årskurs 
tre.  Eleverna  i  årskurs  tre  läste  kursen  Historia  C och  de  i  årskurs  ett  läste  Historia  A.  Följande 
bakgrunds  frågor  visar  på  undersökningsgruppens  sammansättning  i  fråga  av  kön,  ålder,  årskurs, 
etnicitet,  familjesituation  samt  föräldrars  utbildningsbakgrund.  Dessa  faktorer  användes  sedan  som 
påverkande faktorer i ANOTA-analysen. 

4.2.1  Bakgrundsfrågor
Relevant för undersökningen är att se om åldern har någon inverkan på individens attityd då det är 
något som den tidigare forskningen givit indicier på. Möjligt skulle kunna vara att erfarenhet genom 
ålder  givit  eleverna  möjlighet  till  mer  kunskap  oavhängigt  något  annat.  Åldersfördelningen  i  den 
aktuella studiegruppen såg ut enligt följande:

Ålder 16 år 17år 18år 19år
Antal elever 12 st 3 st 7 st 2 st
Tabell 1: Fördelning av elever utifrån ålder i den undersökta gruppen. Antal svarande: 24.

Det går såldes att se att majoriteten av eleverna var 16 år gamla, ungefär lika många var 17 som 19år 
medan gruppen 18 åringar var näst störst. Vad gäller könsfördelningen hos de tillfrågade såg det på det 
hela taget ut enligt diagrammet nedan:
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Figur 4: Andelen män respektive kvinnor i de olika kurserna samt totalt i undersökningsgruppen 
angivet i procent.

Det går här att se en totalt sett helt jämn fördelning av män och kvinnor i hela undersökningsgruppen. I 
Historia C är dock den överhängande andelen män, 75%. I Historia A däremot är majoriteten kvinnor, 
62%. Vad gäller antalet elever i vardera kurs deltog 16 st elever från A-kursen medan endast 8 st från 
Historia  C medverkade.  Att  se  till  vilket  kön eleverna  hade var  även det  ytterst  intressant  då den 
tidigare forskningen visat på stora skillnader i åsikter beroende på kön (Intoleransrapporten, 2004).

Vad gäller ursprung var samtliga deltagare födda i Sverige varav tre stycken hade föräldrar födda i 
något annat land. Dessa föräldrar härstammade samtliga från Finland. Då det inte fanns några elever 
med utomnordisk bakgrund i gruppen så blev inte denna aspekt relevant.

Födelseort/Individ Jag Mamma Pappa
Sverige 24 22 23
Annat land 0 2 1
Tabell 2: Födelseort för undersökningsgruppen samt deras föräldrar. Antal svarande: 24.

Följande fråga riktade in sig på att avgöra med vilka individer den undersökta gruppen i huvudsak 
bodde ihop med.  Detta  var  intressant  i  och med att  socialförhållande  på ett  avgörande sätt  utifrån 
tidigare  forskning  visat  inverka  på  elevernas  socialiseringsprocess.  Resultatet  fördelades  på  denna 
punkt enligt följande:
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Figur 5: Hur elevernas bostadssituation ser ut, utifrån vem de bor med angivet i procenttal.

I den undersökta gruppen bodde 66% av eleverna med båda sina föräldrar. Av de som endast bodde 
med en förälder gjorde majoriteten, 20%, det med sin mamma. I den gruppen hade även 41% skilda 
föräldrar medan således 59% inte hade det. 

När  det  gällde  frågor  rörande  elevgruppens  föräldrars  utbildningsbakgrund  samt  arbetssituation 
fördelades resultatet på följande sätt.

Akademisk 
utbildning

Ja Nej Vet ej

Mamma 66% 13% 21%
Pappa 58% 17% 25%
Har arbete Ja Nej Vet ej
Mamma 96% 4% -
Pappa 92% 4% 4%
Tabell 3: Andelen föräldrar med/utan akademisk utbildning samt arbete visat i procent.

Att  undersöka vilken utbildningsbakgrund föräldrarna hade var högst relevant för rapporten då den 
genomgående  tesen  är  att  kunskap genom utbildning  skall  kunna motverka  fördomar.  Då andelen 
arbetslösa  föräldrar  var  såpass  lågt  i  den  undersökta  gruppen  blev  denna  faktor  ovidkommande  i 
undersökningen. Efter dessa bakgrundsfrågor rörande undersökningsgruppen inriktade sig enkäten mot 
att skapa en bild av elevernas skolsituation rörande främlingsfientlighet och kränkande behandling.

4.2.2 Vad har du sett respektive hört under det senaste året, samt var har du hört det?
Vi ställde i enkäten frågor till eleverna rörande vad det sett eller hört under det senaste året samt var de 
hade sett eller hört detta. Detta för att skapa oss en bild av det sociala klimat i vilket eleverna vistas. 
Resultatet från undersökningen rörande vad eleverna sett eller hört ser ut enligt följande.
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Figur 6: Vad eleverna sett eller hört under det senaste året i absoluta tal.

Figur 6 visar att 15 av eleverna hört någon uttala sig negativt om människor från andra länder eller 
etnisk bakgrund, samt att andra aggressiva handlingar är vanligt i dessa ungdomars närhet. Till denna 
fråga ställde vi en följdfråga som rörde var eleverna hade hört eller sett detta ske. Resultatet för denna 
fråga är följande:
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Figur 7: Var eleverna hört eller sett i figur 3 nämnda händelser angivet i absoluta tal.

Det går utifrån vår undersökning således att se att majoriteten av eleverna (20 av 24) har sett eller hört 
någon av tidigare nämnda handlingar i skolan. Dessa frågor följde vi sedan upp med ett antal frågor 
rörande om eleverna själva blivit utsatt för något brott eller kränkande uttalande, samt var detta i så fall 
hade skett.

4.2.3 Har du själv blivit utsatt för något brott eller kränkande uttalande/handling, samt 
var detta i så fall skett.
För att följa upp de två tidigare frågorna samt för att skapa oss en tydligare bild av elevernas sociala 
klimat frågade vi till att börja med om det själva utsatts för brott eller kränkande behandlingen. Detta 
resultat redovisas i tabellen nedan:

Hotat dig Slagit eller 
misshandlat dig

Utsatt dig för annat 
brott

Uttalat sig negativt 
om dig pga.: 
Sexuallitet, 
nationalitet eller 
ursprung

Betett sig kränkande 
mot dig av andra 
orsaker

Ja 2 1 3 3 7
Nej 22 23 21 21 17
Tabell 4: Andelen elever som anser sig ha utsatts för ovan nämnda handlingar angivet i absoluta tal. 
Antal svarande: 24.

Som följdfråga till detta frågade vi eleverna var de i sådana fall hade blivit utsatta för detta. Resultatet 
på den frågan finns redovisad i följande diagram:
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Figur 8: Var elever som anser sig utsatta av något brott eller kränkande behandling uppfattar att det 
skett. Flera svarsalternativ var möjliga.

Figur 8 visar att skolan är den plats där eleverna känner sig mest utsatta för negativ behandling, något 
som bör stämma överens med det faktum att den övervägande majoriteten ansåg sig ha sett eller hört 
sådana aktiviteter i just skolan. Efter denna översikt rörande det sociala klimat som eleverna vistas i 
kommer resultatredovisningen nu att gå in på sitt huvudsyfte som är att undersöka elevernas attityder 
och på vilket sätt skolan kan påverka dessa. För att närma oss detta ställde vi till att börja med frågor 
rörande  varifrån  eleverna  i  huvudsak  hade  fått  sin  information  kring  olika  grupper  och  fenomen. 
Utifrån denna rapports syfte har vi dock valt att lyfta ut tre grupper och redovisa resultaten kring dem, 
dessa är Araber, Islam/muslimer och Ryssland/ryssar.

4.2.4 Vart har du i huvudsak fått information kring nedan nämnda grupper eller 
företeelser?
Diagrammet nedan visar varifrån eleverna i huvudsak anser sig ha fått information kring araber, islam 
och Ryssland:
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Figur 9: Var eleverna anser sig fått information från kring nämnda grupper eller fenomen.

Således ser man att eleverna totalt sett i huvudsak får sin information kring dessa ämnen från tv och 
skola. Om man delar upp gruppen utifrån vilken Historiekurs de läser ser resultaten ut enlig följande:
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Figur 10: Var elever läsande Historia C anser sig få sin information från procentuellt sett.
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Figur 11: Var elever läsande Historia A anser sig få sin information från procentuellt sett.

Det som går att se hos båda grupperna är att de i huvudsak tillägnar sig sin information via skolan och 
TV. Överlag anser sig individerna i Historia A gruppen i högre grad än de i Historia C tillägna sig 
information från TV. Båda grupperna anser sig i ungefär lika hög grad få information från skolan. 
Minst information via skolan anser de sig få angående araber och mest rörande islam.

Utifrån denna kunskap rörande var eleverna anser sig få sin information så är det ytterst intressant att 
närmare se hur informationen speglar dessa grupper.
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4.2.5 Hur speglar den information du får den aktuella gruppen?
Diagrammet  nedan visar vilka kategorier  eleverna ansåg passa in på den information de fått  kring 
araber, muslimer och ryssar.
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Figur 12: Antal elever i absoluta tal som ansåg nämnd kategori passa in på den information de fått 
rörande den aktuella gruppen.

Som figur 11 visar ansåg eleverna att den information de fått runt araber i huvudsak framställde dem 
som; aggressiva, kriminella och opålitliga. Muslimer framställdes som farliga och opålitliga men ett 
antal elever tyckte även att informationen hade framställt dem som kriminella. Ryssar framställdes i 
huvudsak som kriminella  och vänliga,  några uppfattade  dock informationen kring dem som att  de 
skulle vara opålitliga.
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När man delar upp detta resultat i Historia A- respektive Historia C-grupper så ser resultaten ut enligt 
följande:
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Figur 13: Hur eleverna i Historia C-gruppen i procent ansåg informationen spegla respektive grupp.
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Figur 14: Hur eleverna i Historia A-gruppen i procent ansåg informationen spegla respektive grupp.

Det går tydligt att se att eleverna i Historia A-gruppen tydligare förknippar informationen de fått runt 
de aktuella grupperna som mer negativ än eleverna i Historia C. Tydligast är detta förhållande när det 
gäller gruppen ryssar där ingen elev i Historia C förknippar dem med att vara antingen kriminella, 
aggressiva eller farliga, medan över 50% av eleverna i Historia A ser ryssar som kriminella.

Efter dessa frågor följde ett antal frågor där eleverna själva skulle ta ställning till olika grupper och hur 
dessa kunde kategoriserares samt vad man trodde om den.

4.2.6 Kunskaps- och attitydfrågor
Vi ställde i denna del ett antal frågor till eleverna där de skulle svara ja eller nej. Dessa hade både 
karaktären av attityd- såväl som kunskapsfrågor. Resultatet såg ut enligt följande:
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Figur 15: Elevernas svar på frågor eller påståenden i absoluta tal.

Som utläses av figur 15 tror så många som 6 av totalt 24 elever att muslimer utgör en så stor del som 
20% av Sveriges befolkning. Den reella siffran var år 2005 ca 3% enligt BBC (2008). Tre individer 
anser  att  de  flesta  invandrarna  flyttar  till  Sverige  enbart  för  att  bidragsfuska.  Eleverna  anser  även 
korrekt att Ryssland har stora problem med alkoholism, men att de flesta ryssar inte har detta problem.

Vi bad eleverna att gradera hur väl följande påståenden stämde överens med deras egen uppfattning, 
detta skedde i en skala mellan 1 till 10 där 10 symboliserar att man håller med fullt och 1 det motsatta. 
Svaren redovisas i tabellen nedan i ett genomsnittsvärde för samtliga elevers gradering fråga för fråga.

Påstående Ryssland är 
aggressivt mot 
sina grannländer

Brottslingar är i 
regel mindre 
intelligenta än 
andra människor

De flesta Ryssar är 
kriminella

Många muslimer är 
terrorister

Invandrare är ofta 
trevligare än 
svenskar

Genomsnittsvärde 4 4,5 2,9 3 3,9

Tabell 5: Genomsnittsvärde för elevernas gradering av nämnda påståenden.

Det går således att genomsnittligt se relativt låga värden rörande dessa påstående. Intressant är dock att 
se hur extremvärdena fördelar sig rörande samma påståenden. Detta redovisas i tabellen nedan:

Påstående Ryssland är 
aggressivt mot sina 
grannländer

Brottslingar är i 
regel mindre 
intelligenta än andra 
människor

De flesta Ryssar är 
kriminella

Många muslimer är 
terrorister

Invandrare är ofta 
trevligare än svenskar

Antal värden 7 
och högre

3 6 3 3 4

Antal värden 3 
och lägre

10 10 16 14 10

Tabell 6: Visar antalet elever som givit en siffra som dels är 7 eller högre respektive en siffra som är 3 
eller lägre till de aktuella påståendena. 
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Även när man sorterar ut extremvärdena så är det enligt tabell 6 tydligt att eleverna i huvudsak lägger 
sig  lågt  gällande  de  aktuella  påståendena.  För  att  komplettera  och  tydliggöra  de  ovan  redovisade 
resultaten har uppsatsförfattarna använt sig av en ANOTA-analys. Denna metod har här använts för att 
visa samband mellan svarsalternativ. För vidare information hänvisas läsaren till avsnitt 1.4.1.
  
Oberoende variabel Negativa Positiv Vet ej
Genomsnitt 54,2% 37,5% 8,3%
Historia A 2,0 -6,6 4,6
Historia C -4,1 13,3 -9,2
Faders utbild. nivå:
- Låg -19,9 19,9 0
- Mellan -2,0 7,9 -5,9
- Hög -7,8 -5,7 3,9
Moderns utbild. nivå:
- Låg 13,8 -12,7 -1,1
- Mellan 13,2 -58,8 -4,4
- Hög -8,9 17,9 6,1
Bostadssituation:
- Båda föräldrar -4,5 12,6 -8,1
- En förälder 3,2 -9,0 5,8
Informationskälla:
- Skolan -10,6 17,7 7,1
- Annan 6,4 -10,6 4,3
Kön
- Flicka 2,6 -3,2 0,6
- Pojke -2,6 3,2 -0,6

Tabell  7: Undersökta förhållandens  oberoende påverkan på attityder  i hela den undersökta gruppen 
bestående av 24 elever. Signifikanta värden markeras med fet stil

Utifrån tabell 7 kan det utläsas att sannolikheten höjs med 13.3% att eleven har en positiv inställning 
till ryssar om denne läser Historia C. Andelen positivt inställda elever blir således 50.8% i gruppen som 
läser  Historia  C.  Vidare  ger  faderns  utbildningsnivå  som synes  inga  signifikanta  effekter.  Således 
framkommer inga statistiskt säkerställda resultat.

Som framkommer ur tabell 7 är moderns utbildningsnivå högst betydelsefull för elevernas attityder till 
ryssar. Med hög utbildning hos modern stiger andelen positivt inställda elever från 37.5 % till 55.4%, 
samtidigt som andelen negativa stiger till 68 % hos elever med lågutbildad moder. Att bo med båda 
föräldrar  höjer  i  sin  tur  andelen  positiva  till  50.1  %,  vilket  bekräftar  tesen  om  att  individens 
socialförhållande är betydelsefullt. Andelen negativt inställda minskar till 43.6% om eleverna mottagit 
information från skolan.  Inom samma grupp stiger andelen positiva med 17.7%. Skolan är således 
utifrån  resultaten  högst  betydelsefull  i  påverkan  av  elevers  attityder.  Ingen  signifikant  effekt  syns 
beroende av kön, vilket kan utläsas ur tabell 7. 

Sammanfattningsvis går det att se att hos en elev som har läst historia C, har en högutbildad mamma, 
bor med båda föräldrarna och får sin information från skolan till 99 % säkerhet är positivt inställd till 
ryssar, det vill säga: 37,5 + 13,3 + 17,9 + 12,6 + 17,7 = 99. Om förutsättningarna är dessa så är det 
endast 1% sannolikhet att eleven i fråga har en negativ inställning. Har eleven istället en lågutbildad 
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moder samt får sin information från annat håll än skolan är istället förhållandet: 54,2 + 13,8 = 68%, 
alltså 68% möjlighet att eleven har fördomar mot ryssar. Om skolan i detta läge kommer in och ger 
eleven information så blir  situationen följande: 68 – 10,6 = 57,4%, sannolikheten sänks alltså med 
10,6%.  Det går således utifrån ANOTA analysen att dra den slutsatsen att moderns utbildningsnivå 
och  att  informationen  i  huvudsak  kommer  från  skolan  eller  annat  håll  är  de  i  särklass  viktigaste 
faktorerna för den attityd som eleverna äger.
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5 Diskussion

5.1 Validitet och reliabilitet
Syftet  med enkätundersökningen har huvudsakligen varit  att mäta elevers attityder  till  i  ryssar som 
folkgrupp. Vidare har vi även avsett fastställa huruvida vi genom historisk undervisning har kunna 
påverka studieobjektens inställning till gruppen, samt möjligheten att förklara dagens situation i denna 
region. När man samlar in data till en undersökning gör man samtidigt en mätning. I dessa mätningar 
väljer  vi  ut  en person eller  en grupp som får representera  en viss kategori  människor.  Syftet  med 
mätningen är att få fram ett värde som är sant och överensstämmer med hela kategorin fast vi bara valt 
ut en liten del för undersökningen (Patel & Davidson, 1994). I denna undersökning är det således en 
Historia A- samt en Historia C-klass som får representera  den totala  gruppen Historia A- samt C-
elever. Svagheten i detta förfaringssätt blir således den kraftiga begränsningen av antalet elever, samt 
att dessa härrör från samma skola och endast två olika klasser. Styrkan å andra sidan baseras i samma 
faktorer. Det begränsade antal elever som undersökningen har innefattat möjliggör att vi personligen 
kunnat undervisa dem samt skapat förutsättningar för den kvalitativa delen av undersökningen.

Utifrån detta bör själva progressionen som vi kunnat uppmätta ses som tillförlitlig medan de attityder 
som eleverna  i  den  aktuella  studiegruppen  uppvisar  endast  går  att  se  som  en  indikation.  För  att 
säkerställa om dessa åsikter är representativa måste således en betydligt mer omfattande undersökning 
genomföras, något som även skulle vara av stort intresse.

Vad gäller frågan om den utförda studien verkligen mäter det vi avsåg att mäta är problematisk. Inom 
beteendevetenskapliga undersökningar skapas problem med  validiteten då det ofta är fenomen likt; 
tankar, känslor, upplevelser och kunskap som man avser att mäta. Dessa företeelser är abstrakta och 
omöjliga att rent fysiskt ta på till skillnad från bl.a. längd, vikt och/eller hastighet (Patel & Davidson, 
1994). För att säkerställa validitet så har vi i vår undersökning lutat oss mot den teoretiska ramen samt 
tidigare forskning. Genom att göra detta anser författarna att vår undersökning håller  god validitet, 
hänsyn  måste  dock tas,  som alltid  i  denna  typ  av  undersökningar,  till  en  viss  felmarginal  som är 
ofrånkomlig (Patel & Davidson, 1994).

5.2 Lektionsserie
Före- och efterundersökningen som uppsatsförfattarna genomförde visar med tydlighet att strukturerad 
undervisning  rörande  särdrag  i  en  regions  utveckling  kan  resultera  i  ökad  förståelse  för  varför 
situationen i olika länder skiljer sig från varandra.  Samtliga elever som lämnade in uppgiften efter 
genomförd lektionsserie visade på avsevärt ökade kunskaper i ämnet och alla kunde resonera kring
övergången mellan planekonomi och marknadsekonomi och svårigheter som den medförde. Dessutom 
visade  sig  vissa  av  eleverna  förstå  att  det  kulturella  arvet  och  det  politiska  systemet  från 
kommunisttiden fört  med sig problem in i  "det  nya  Ryssland".  Det  är  författarnas  förhoppning att 
eleverna  sprider  dessa  förklaringsmodeller  kring  vad  som påverkar  utveckling  och  den  nuvarande 
situationen  i  olika  regioner  till  individer  i  deras  närhet.  De  skulle  därmed  ersätta  negativa 
förklaringsmodeller och negativa attityder som enligt Denzau & North (1994) är lätta att acceptera.      
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Kontrasterar man de kunskaper eleverna hade före denna lektionsserie mot de kunskaper de nu har är 
det lätt att se att lektionsserien gett resultat. Före lektionsserien hade eleverna generellt uppfattningen 
att  situationen  i  dagens  Ryssland  inte  är  fördelaktig.  Detta  är  förvisso  korrekt,  men  ordentliga 
resonemang till varför det ser ut som det gör saknades nästan helt och eleverna saknade verktygen med 
vilka de kunde förklara varför Ryssland befann sig i denna icke önskvärda situation. 

Slutsatsen av denna undersökning är att elevernas förmåga att förklara dagens situation i en region 
stärks avsevärt om de ges möjlighet att tillgodogöra sig strukturerad undervisning rörande särdragen i 
regionens historiska utveckling,  i  enlighet med kursplanen för historia på gymnasienivå.  Resultaten 
visar att den information uppsatsförfattarna valde att förmedla till eleverna var central för förståelsen av 
dagens situation i Ryssland. Uppsatsens första frågeställning "Vilka aspekter av ländernas utveckling är 
viktiga att lyfta fram för att öka förståelsen för dagens situation i den aktuella regionen?" är därmed 
besvarad genom faktapresentationen i kapitel 3. Naturligtvis kan det finnas ytterligare information som 
är  viktig  att  förmedla,  men som resultaten  visar kan en relativt  överskådlig  genomgång av viktiga 
händelser leda till ökad förståelse för situationen i en region. 

Enligt  uppsatsförfattarna  är  en  undersökning  av  detta  slag  önskvärd  efter  varje  lektionsserie  en 
historielärare genomför, för att kontrollera elevernas förmåga att resonera kring vilka spår styrelsesätt, 
institutionell utformning och viktiga händelser satt i dagens samhällen. 

5.3 Enkätundersökning
Denna undersökning inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som senare i kapitel fyra presenterades i 
korrelation med attitydfrågorna genom en ANOTA-analys. Bland dessa bakgrundsfrågor fanns en fråga 
som undersökte vad eleverna sett eller hört det senaste året, och var de sett eller hört dessa händelser 
eller  uttalanden.  Svaren visar att  eleverna befinner sig i en miljö där aggressivitet  av olika slag är 
vanlig. 15 av eleverna hade bevittnat att någon uttalat sig negativt om individer av utländsk härkomst 
eller av annat etniskt ursprung. Följande fråga rörde var någonstans eleverna sett eller hört aggressiva 
handlingar, och resultatet är alarmerande; 20 av eleverna hade bevittnat aggressiva handlingar i skolan. 
Det är, som tidigare nämnts, skolans skyldighet att motverka fördomar med hjälp av kunskap (Lpf 94). 
Ändå  är det i skolan som antalet fördomsfulla och aggressiva handlingar är vanligast utifrån denna 
undersökning. Endast 3 elever uppger att de inte bevittnat handlingar av detta slag i skolan.

Dessa  frågor  följdes  upp  av  frågan;  "Har  du  själv  utsatts  för  något  brott  eller  kränkande 
uttalande/handling, samt var detta i så fall skett?" Svaren på denna fråga visade bl.a. att sju av eleverna 
utsatts  för  kränkande behandling  och att  tre  individer  blivit  behandlad  illa  på  grund av sexualitet, 
nationalitet eller ursprung.  På frågan som följde, gällande vart de kränkande handlingarna hade ägt 
rum,  representerade  7  av  16  svar  "i  skolan".  Återigen  lyfter  undersökningen  fram  att  skolan  är 
överrepresenterad när det gäller vart aggressiva handlingar äger rum.

Svaren på frågan vart eleverna får information om olika nationaliteter och religioner domineras även 
den av skolan. Endast i fallet araber som folkgrupp anger eleverna att tv är vanligare som informant än 
andra.  Det  kan  antas  att  de  senaste  årens  amerikanska  krig  mot  terrorism  och  terrorister  från 
Mellanöstern och den mediabevakning detta medfört är en tänkbar förklaring till detta. Skolan är dock 
även här högt placerad; på andra plats. Vid en snabb blick på vad som skiljer Historia A-eleverna mot 
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C-eleverna är det att A-eleverna erhåller mer information från sina kompisar om dessa folkgrupper och 
religionen Islam. Annars är det media, och återigen skolan som dominerar statistiken.

När så enkätundersökningen går in på attitydfrågor ger elevernas svar bilden av att deras åsikter om 
araber  och  islam  är  av  negativ  karaktär.  Dessa  grupper  kopplas  samman  med  svarsalternativen 
"aggressiva" respektive "farliga". Med tanke på att media, men även skolan anges som de huvudsakliga 
informationskällorna för dessa elever är det ytterst  bekymrande att  eleverna har denna uppfattning. 
Ryssar kopplas här till alternativet "kriminella", vilket är en fråga som kan diskuteras. Som lyfts fram i 
avsnitt 2.2 finns det vissa fakta som indikerar att ryssar faktiskt är mer kriminella än folk från andra 
nationer (Amnesty International, 2008). Ryssar anges även vara vänliga av nio elever, vilket tyder på 
att studenterna inte enbart är negativt inställda till denna folkgrupp. 

Uppsatsens andra frågeställning var "Hur förändrar strukturerad undervisning elevernas syn på olika 
grupper och etniciteter?". Denna fråga besvaras med all önskvärd tydlighet när C-elevernas enkätsvar 
granskas i jämförelse med A-elevernas svar. När resultaten delas upp efter grupptillhörighet visar det 
sig  att  C-eleverna,  som  deltagit  i  uppsatsförfattarnas  lektionsserie,  har  en  betydligt  mer  positiv 
inställning till ryssar som folkgrupp än A-eleverna. Skillnaden i inställning till den ryska populationen 
är stor; A-eleverna ser ryssar som farliga, kriminella och opålitliga i långt större utsträckning än C-
eleverna, hos vilka dessa alternativ knappt finns representerade. Detta bekräftas av ANOTA-analysen, i 
vilken det framkommer att andelen elever som är positivt inställda till ryssar som folkgrupp är 19.9% 
högre  bland  C-kursens  elever,  när  alla  andra  variabler  enligt  bakgrundsfrågorna  är  lika.  Det  är 
oroväckande att se denna attityd hos A-eleverna, men positivt är att C-elevernas svar indikerar att ökad, 
strukturerad, historieundervisning ger resultat som indikerar en generellt mer positiv attityd.    

När det gäller frågorna av kunskapskaraktär konstaterar majoriteten av eleverna korrekt att Ryssland 
förvisso har stora problem med alkoholism i landet, men att den största delen av befolkningen inte är 
alkoholiserad. Inte heller den sista attitydfrågan, som bygger på att eleverna fick ta ställning till  ett 
antal påståenden, pekar på att eleverna i någon större utsträckning har särskilt negativ inställning till 
ryssar som folkgrupp. Genom att granska figur  12 och jämföra den mot tabell 5 kan man utläsa att 
eleverna förvisso anser att Ryssland har problem med kriminalitet men att huvuddelen av den ryska 
befolkningen är laglydig.

Genom ANOTA-analysen  framkom intressanta  svar  på vilka  faktorer  som är viktiga  för  elevernas 
attityder.  Som  nämnts  ovan,  visade  analysen  på  tydlig  signifikans  gällande  hur  mycket 
historieundervisning eleven mottagit,  i detta fall strukturerad undervisning med tydlig målsättning. I 
enlighet med Intoleransrapporten (2004) visar undersökningen att utbildningsnivån hos föräldrarna är 
signifikant för elevernas attityder. Elever med högutbildade mödrar har långt mer positiv inställning till 
ryssar  än  de  elever  med  låg-  eller  medelutbildade  mödrar.  Faderns  utbildningsnivå  var  dock  icke 
signifikant. Moderns betydelse för elevernas inställning indikerar att det troligen är denna som står för 
socialiseringen inom familjen. En annan viktig faktor visade sig även vara elevens boendesituation, det 
vill säga om denne bor med båda föräldrar eller inte. Även om faderns utbildningsnivå var irrelevant, är 
det enligt denna analys tydligt att boende med båda föräldrar resulterar i att eleven är mindre mottaglig 
för fördomar och främlingsfientlighet. 

Författarnas undersökningar visar än en gång att skolan är en mycket viktig förmedlare av attityder, i 
enlighet  med  Ponterotto  et.  al.  (2006)  och  North  (2004).  När  elevernas  information  om  ryssar 
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huvudsakligen  inhämtats  via  skolan  sker  en  signifikant  ökning  av  positiva  attityder  hos  eleverna. 
Tyvärr visar resultaten även på  ökade negativa attityder i detta fall, om än i lägre omfattning. Detta 
indikerar att skolan trots allt har mer att arbeta på när det gäller förebyggandet av negativa attityder mot 
folk från andra regioner. Positivt för skolans del är dock att könstillhörighet inte ger utslag i ANOTA-
analysen. Detta är ett tecken på att skolan förmedlar samma typ av värden till eleverna, oavsett kön, 
något som går stick i stäv med tidigare forskning (Intoleransrapporten, 2004).  

5.4 Summering av diskussion

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka huruvida kunskap förmedlad genom skolan, rörande 
särdrag i olika regioners utveckling, kan resultera i ökad förståelse hos eleverna för dagens situation i 
dessa länder. Genom de empiriska undersökningarna anser författarna att resultat som visar på skolans 
betydelse som kunskaps- och attitydförmedlare har framkommit. Resultaten som framkommit anses av 
författarna hålla förhållandevis god validitet och reliabilitet.   

Författarnas  lektionsserie  med  tillhörande  före-  och  efterstudie  har  gett  resultatet  att  elevernas 
förståelse  för dagens  situation i  andra regioner  förbättrats  när  de genom strukturerad undervisning 
tillgodogjort sig verktygen som krävs för detta, det vill säga kunskapen om regionens utveckling. De 
fakta  som  förmedlades  till  C-eleverna  genom  lektionsserien,  i  enlighet  med  den  historiska 
tillbakablicken i kapitel 3, visade sig centrala för förståelsen av situationen i dagens Ryssland. Genom 
detta besvaras uppsatsens första frågeställning "Vilka aspekter av ländernas utveckling är viktiga att 
lyfta fram för att öka förståelsen för dagens situation i den aktuella regionen?". 

C-elevernas  svar  i  enkätundersökningen  bekräftar  tydligt  en  positiv  inställning  till  människor  från 
andra delar av världen till skillnad från A-eleverna, som ter sig fördomsfulla och intoleranta vid en 
direkt jämförelse. Författarnas andra frågeställning "Hur förändrar strukturerad undervisning elevernas 
syn  på  olika  grupper  och  etniciteter?"  får  genom  detta  ett  tydligt  svar.  Även  ANOTA-analysen 
konfirmerar  detta  och lyfter  fram att  även boendesituation,  moderns utbildningsnivå och källan för 
elevens kunskaper är betydande faktorer. Slutligen vill författarna trycka på att den dominerande källan 
för positiva attityder hos eleverna är skolan. Det är därför tydligt att det är skolans och historielärarens 
uppdrag att på ett strukturerat sätt motverka fördomar och främlingsfientlighet hos eleverna.     
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6 Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheterna för skolan att påverka elevernas 
attityder till, och förståelse för, människor från andra regioner och av andra kulturer. Som en del i detta 
syfte  undersöktes  även  den  nuvarande  situationen  gällande  fördomar  och  vilken  roll  skolan  har  i 
motverka dessa.  Frågeställningarna som besvarades  var "Vilka aspekter  av ländernas  utveckling  är 
viktiga att lyfta fram för att öka förståelsen för dagens situation i den aktuella regionen?" och "Hur 
förändrar strukturerad undervisning elevernas syn på olika grupper och etniciteter?".  

Undervisning och fakta om Ryssland utgjorde basen i vår lektionsserie och våra empiriska studier, med 
motiveringen att detta land ligger nära vårt eget, Sverige, samtidigt som dess historia och nuvarande 
situation  är  diametralt  annorlunda  mot  Sveriges.  Metoden  med  vilka  de  empiriska  studierna 
genomfördes var av typen kvalitativ före- och efterundersökning där kunskapsfrågor delades ut innan 
och efter en lektionsserie kring rysk 1900-talshistoria. Dessutom genomfördes en kvantitativ studie i 
form av en enkätundersökning med kunskaps- och attitydfrågor. För att höja kvaliteten på analysen av 
denna enkätundersökning använde sig författarna av en så kallad ANOTA-analys.

För  att  tydliggöra  för  läsaren  den  information  de  i  lektionsserien  deltagande  eleverna  mottagit 
redogjordes  i  kapitel  1  för  en  rad  begrepp  som används  när  skillnader  mellan  olika  ekonomiska, 
politiska  och  ideologiska  begrepp.  Detta  är  den  kunskapsbas  som är  nödvändig  för  att  förstå  en 
diskussion kring vad som skiljer den ryska regionen från den svenska. I kapitel 3 presenterades sedan 
de fakta som i stora drag förmedlades till eleverna via lektionsserien, fakta som författarna ansåg vara 
central för förståelsen av dagens situation i Ryssland.   

Genom författarnas empiriska experiment, gällande strukturerad undervisning riktad mot att förebygga 
fördomar genom kunskap, kan det utläsas att denna typ av attack mot okunskap som medel för att 
påverka attityder hade avsedd verkan. Eleverna i försöksgruppen visade på ökad kunskap och minskade 
fördomar.  Genom ANOTA-analysen  av  enkätsvaren  kunde även  sambandet  mellan  de  elever  som 
deltagit i lektionsserien och en positiv inställning till ryssar, vilka var den för undersökningen valda 
gruppen,  säkerställas  statistiskt  oavhängigt  andra  faktorer.  Vidare  visade  analysen  klara  samband 
mellan boendeförhållande och framför allt moderns utbildningsbakgrund gentemot de attityder eleverna 
ägde till andra kulturer och nationaliteter. 

Den övergripande slutsats som kan dras från denna undersökning är att kunskap och utbildning har en 
viktig funktion i att motverka främlingsfientlighet hos individer. Detta gäller både utbildningsnivån i 
individens  sociala  omgivning  såväl  som  dennes  egna  utbildningsnivå.  Detta  sätter  skolan  som 
institution i en nyckelroll vad gäller att skapa och förmedla mentala modeller till individen som denne 
sedan sprider  till  sin omgivning.  Detta  i  och med att  individen  är benägen att  tillägna  sig  färdiga 
kunskaper och förklaringsmodeller som en rationell handling i avsikt att minska den egna arbetsbördan 
för att förstå sin omgivning.  
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Bilagor

Bilaga 1 - Enkätfrågor

Hur gammal är du? ___ år

Är du kille eller tjej? ___Tjej ___Kille

I vilken årskurs går du ___ År 1 ___År 2 ___År 3

I vilket land föddes du Sverige Annat land
och dina föräldrar? Jag ___ ___

Mamma ___ ___
Pappa ___ ___

Om du eller dina föräldrar 
föddes i ett annat land, vilket? __________________

Är du bekant med någon från ett annat land? ___Ja ___Nej

Om ja, vilket/vilka land? _______________________________________________ 

Vilka personer ___ Mamma och pappa 
bor du tillsammans ___ Mamma
med? "Oftast" ___ Pappa

___ Syskon
___ Styvmamma
___ Styvpappa
___ Andra:___________

Är dina föräldrar
skilda/separerade? ___ Ja ___ Nej

Har dina föräldrar högskole-/universitetsutbildning?

Mamma ___ Ja ___ Nej ___ Vet ej
Pappa ___ Ja ___ Nej ___ Vet ej
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Har dina föräldrar arbete?

Mamma ___ Ja ___ Nej ___ Vet ej
Pappa ___ Ja ___ Nej ___ Vet ej

Några frågor om vad du hört och/eller sett under de senaste året

Någon skrikit jävla invandrare, blatte, neger, jude, arab. ___ Ja ___ Nej

Uttalat sig negativt om homosexuella eller bisexuella ___ Ja ___ Nej

Slagit eller misshandlat någon ___ Ja ___ Nej

Begått något annat brott ___ Ja ___ Nej

Hotat någon ___ Ja ___ Nej

Om du sett eller hört någon av nämnda handlingar var har det i så fall skett?

På skolan ___ Ja ___ Nej

Hemma ___ Ja ___ Nej

På offentlig plats, t.ex. stan. ___ Ja ___ Nej

Hos kompisar, bekanta ___Ja ___Nej

Har någon begått någon av följande handlingar mot dig under det senaste året?

Hotat dig ___ Ja ___ Nej

Slagit eller misshandlat dig ___ Ja ___ Nej

Utsatt dig för något annat brott ___ Ja ___ Nej

Uttalat sig negativt om dig på grund av din: sexualitet,
nationalitet eller ursprung. ___ Ja ___ Nej

Betett sig kränkande mot dig på grund av din: sexualitet,
nationalitet eller ursprung. ___ Ja ___ Nej

Betett sig kränkande mot dig på grund av andra orsaker. ___ Ja ___ Nej
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Om du utsatts för någon av ovanstående handlingar var har det i så fall skett?

På skolan ___ Ja ___ Nej

Hemma ___ Ja ___ Nej

På offentligplats, ex stan. ___ Ja ___ Nej

Hos kompisar, bekanta ___Ja ___Nej

Var har du i huvudsak fått information från kring nedan nämnda grupper eller företeelser?

Araber ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___

Islam ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Ryssland ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Homosexuella ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Judar ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Buddhister ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Kina ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet
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___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Kriminella grupper ___ Skolan ___ Tv ___ Hemma ___ Internet

___ Politiska partier ___ Tidningar ___Kompisar

Vilket alternativ stämmer bäst in på hur den information du fått runt nedan nämnda fenomen 
eller grupper kännetecknar gruppen ?

Araber ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännade ___Opålitliga

Muslimer ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännande ___Opålitliga

Buddhister ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännande ___Opålitliga

Ryssar ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännande ___Opålitliga
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Japaner ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännande ___Opålitliga

Homosexuella ___ Fredliga ___ Givmilda ___ Farliga

___ Vänliga ___ Kriminella ___Aggressiva

___ Hjälpsamma ___ Spännande ___Opålitliga

Är följande påståenden korrekta?

Muslimer utgör ca 20 % av Sveriges befolkning ___Ja ___Nej

Ryssland och Sverige har ungefär lika stor befolkning ___Ja ___Nej

Invandrare flyttar till Sverige huvudsakligen för att bidragsfuska ___Ja ___Nej

Ryssland har stora problem med alkoholism hos befolkningen ___Ja ___Nej

Sverige har större befolkning än Finland ___Ja ___Nej

De flesta ryssar är alkoholister ___Ja ___Nej

Ryssland gränsar till Sverige ___Ja ___Nej

Hur väl stämmer påståendena med din egen uppfattning? Gradera 1-10, där 10 betyder att du 
håller med helt och 1 att du inte alls håller med.

Ryssland är aggressivt mot sina grannländer ___1-10

Brottslighet är ett stort problem i dagens samhälle ___1-10

Brottsligar är i regel mindre intelligena än hederliga människor ___1-10

De flesta ryssar är kriminella ___1-10

Japaner är flitigare än européer ___1-10

Ryssland är ett u-land ___1-10

Det är ingen större skillnad mellan den svenska och den ryska 
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utvecklingen i samhället under 1900-talet ___1-10

Många muslimer är terrorister ___1-10

Muslimer bryr sig mer om sin familj än vad svenskar gör ___1-10

Den ryska maffian är ett stort problem i Sverige ___1-10

Polen är en frastående kulturnation ___1-10

Invandrare är ofta vänligare än svenskar ___1-10

Ryssland är en framstående idrottsnation ___1-10

Tyskar är mindre toleranta än övriga européer ___1-10

Ryssar är trevligare än svenskar ___1-10

Judar är giriga människor ___1-10

Ryssar är opålitliga ___1-10
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