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Sammanfattning 

I Läroplanen (2011) kan vi läsa att undervisningen i skolan ska vara saklig och allsidig. 
Läromedlen har enligt Skolverket (2006) en viktigt roll i svensk undervisning. Syftet med 
denna studie är att se om tre av de fyra största läromedlen i Sverige lever upp till kraven på 
allsidighet och saklighet genom att studera vad läromedlen skriver om några utvalda 
händelser från den ryska Oktoberrevolutionen 1917. Tidigare forskning har antytt att 
det råder vissa brister i saklighet och allsidighet i svenska läromedel. Denna studie vill 
fördjupa kunskapen om detta ämne. I studien jämförs läromedlen med ledande forskning om 
den ryska revolutionen. Resultatet visar att det finns viktiga brister i både saklighet och 
allsidighet inom det studerade området. Författaren till denna studie menar att resultatet kan 
förklaras utifrån att läromedlen reproducerar den dominerande synen på Oktoberrevolutionen. 
Författaren menar att fortsatta studier bör göras för att klargöra om det finns ett större 
problem med saklighet och allsidighet i svenska läromedel. 
 
Nyckelord: 
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Inledning 

 
Historia är ett kontroversiellt ämne. Sedan civilisationens början har de härskande i varje 
samhälle haft ett intresse att skriva historien på ett visst sätt för att upprätthålla och rättfärdiga 
den rådande ordningen. När den skotske historikern Thomas Carlyle skulle skriva historien 
om den engelska revolutionären Oliver Cromwell (1599-1658) sa han att han först tvungen 
att rädda Cromwell, vars kropp låg begravd “under ett berg av döda hundar”, innan han 
kunde sätta pennan till papperet. Dessa “döda hundar” var en hänvisning till alla lögner och 
allt förtal om Cromwell som spreds av Carlyles samtida historiker. Det finns otaliga exempel 

på hur de härskande genom historien dolt eller förvrängt historien för att gynna sina egna 
intressen. Kan detta gälla även för vår tid, Sverige på 2010-talet? 
Runt om i landets skolor berättas varje dag mänsklighetens historia för en ny generation unga 
med förhoppningen om att de ska kunna ta med sig lärdomarna från mänsklighetens 
viktigaste framgångar och misstag. Alla lärare och alla författare har sitt sätt att berätta 
historien på och vi kan alla ha olika åsikter om historiska händelser, det är naturligt och bör 
inte vara ett problem. Men de flesta kan nog vara överens om läroplanens krav att 
historieundervisningen åtminstone bör vara saklig, det vill säga, grundad på fakta, vad vi 
faktiskt vet, och inte på känslor eller åsikter.  
En aktör med obestridligt stor makt över historieskrivningen är de företag som ger ut 
läromedel. Det är få historielärare idag som inte använder sig av ett läromedel i sin 
undervisning. Och ett litet antal medieföretag dominerar denna miljardmarknad. Men är dessa 
läromedel som hittas i nästan varje elevskåp sakliga? I en enda studie är det svårt att ge ett 
heltäckande svar på den frågan. Men ska vi börja där det råder mest oenighet och därmed 
störst risk för att tappa sin objektivitet, bör den ryska oktoberrevolutionen 1917 vara en bra 
ände att börja i. Få historiska ämnen rör än idag upp så mycket känslor  och få enskilda 
historiska händelser har fått en sådan världsomspännande betydelse. Det är min förhoppning 
att med valet av denna historiska händelse ge insikt i om dagens svenska skola kan sägas ge 
en saklig och allsidig bild av mänsklighetens historia. 
 

Syfte 

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om hur väl svenska populära läromedel i historia 
2012-2019 uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet. 
 
Frågeställningar: 

1. Hur väl uppfyller vanliga svenska läromedel i historia läroplanens krav på saklighet 
gällande ett urval av händelser från den ryska oktoberrevolutionen 1917? 
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2. Hur väl uppfyller vanliga svenska läromedel i historia läroplanens krav på allsidighet 
gällande ett urval av händelser från den ryska oktoberrevolutionen 1917? 

Centrala begrepp 

Saklighet 

Saklig betyder enligt Nationalencyklopedin och Svensk Ordlista “inriktad på fakta och inte på 
värderingar, känslor el. oviktiga detaljer”. 
 
Fakta i sin tur är plural av faktum och betyder enligt Nationalencyklopedin och Svensk 
Ordlista “sakförhållande som inte kan bestridas”. 
 
Enligt SAOL betyder faktum “säkert konstaterat sakförhållande”. 
 
Allsidighet 

Allsidig betyder enligt NE och Svensk Ordlista något “som samtidigt omfattar de flesta 
områden eller aspekter av betydelse”. 

Bakgrund 

I Lgr11 kan vi läsa att ” Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter 
till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt 
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. ”  
 
I skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen (2006) visas att läroböcker har en 
stark ställning i svensk undervisning. Drygt 60 % av lärarna säger att de använder tryckta 
läromedel regelbundet. Rapporten undersöker vilka läromedel som används i tre olika 
skolämnen: Bild, Engelska och Samhällskunskap. Tittar vi på Samhällskunskap som liksom 
Historia utgör ett Samhällsorienterande ämne kan vi se att 47 % av lärarna i årskurs nio 
använder förlagsproducerade läroböcker varje eller nästan varje lektion, och 47 % säger att de 
använder dessa läroböcker varje månad. Alltså 94 % av lärarna i Samhällskunskap i årskurs 
nio säger att de använder förlagsproducerade läroböcker minst varje månad. 
“Förlagsproducerade läroböcker” är tillsammans med “Aktuella händelser” det typer av 
läromedel som dominerar undervisningen i samhällskunskap. Detta kan ge en indikation  på 
att “tryckta läromedel” har en dominerande ställning i undervisningen. 
Enligt rapporten anser 6 av 10 lärare i samhällskunskap att läroboken helt eller delvis 
säkerställer att undervisningen överensstämmer med läroplan och kursplan (s 120). 
Rapporten menar att läroboken har en  kunskaps garanterande-auktoriserande roll och att 
lärare tycks se läroboken som en garanti för att läroplanens och kursplanernas mål uppfylls. 
Skolverkets rapport från 2006 I enlighet med skolans värdegrund  visar också att många 
läromedel har brister och inte alltid överensstämmer med läroplanens värdegrund. Även om 
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rapporten inte slår fast direkta brister i just saklighet menar Skolverket att det finns anledning 
att ifrågasätta läroböckernas legitimerande funktion och att de inte kan antas garantera att 
styrdokumenten följs. 
 
Brister i saklighet i läromedel är något som har lyfts fram tidigare. Malin E Andersson skriver 
i Läroböcker har ett eget liv  (1997) om hur Vietnamkriget skildras i fyra läroböcker under tre 
olika historiska läroplansperioder och kommer fram till att de studerade läromedlen har 
brister i såväl trovärdighet som saklighet. Dock har Andersson en annorlunda syn på 
saklighet. Hon motiverar nämligen bristen i trovärdighet och saklighet med att läroboken 
presenterar Vietnamkriget som en rad fakta, utan att förklara motiv och bakgrunder, 
läroboken presenterar enligt Andersson faktan på ett värdeneutralt sätt utan att ta ställning. 
Trovärdigheten går då förlorad, menar Andersson, då “läsaren har svårt att se att någon kan se 
så kallt och oberört på en händelse som upprör de flesta på ett eller annat vis”. Sakligheten 
går enligt Andersson också förlorad för att fakta presenteras frikopplade från moraliska 
principer. 
 

Lars Niklasson analyserar i sin rapport Den enögda historien (1989) läroböcker i historia och 
samhällskunskap och deras bild av stat och marknad. De begrepp han använder för analys är 
just saklighet och allsidighet. Enligt Niklasson innebär saklighet att de fakta som skrivs ska 
vara sanna, samt relevanta för ämnet. Allsidighet innebär antingen att läromedlet eftersträvar 
en neutral position där värderingarna inte får synas eller att det finns en balans. I 
genomgången kommer han fram till att det finns brister i allsidighet då staten framställs på ett 
mer fördelaktigt sätt än den fria marknaden. 
Innehåller läroböcker i dessa ämnen felaktigheter är det allvarligt menar Niklasson då det 
påverkar elevens inställning till olika fenomen 
 
När det gäller läromedelsanalyser kopplat till den ryska revolutionen står Den ryska 
revolutionen och det sovjetiska samhället i debatten och skolans läroböcker (Johansson, 
2004) ut. Här går Sven-Åke Johansson igenom hur den ryska revolutionen skildrats i 
läromedel under 100 år. Han ambition är att redovisa rysslandsbildens utformning i skolornas 
läromedel och denna bilds relation till den samtida fack- och reselitteraturen. Hur samtida 
litteratur influerade läroböckerna. Johansson gör också anspråk på att klargöra hur 
läromedlena förhåller sig till “klassiska värdeord” som  “sanningsenlig, analytisk, 
otendentiös, objektiv, saklig, opartisk, allsidig, relevant”. 
Men han gör ingen djupare granskning av de faktiska sakförhållandena och försöker inte 
tränga igenom de rådande bilderna av den ryska revolutionen och letar inte upp källan. När 
man har ett sådant oklart, osystematiserat uppdrag som att undersöka hur någon “förhåller 
sig” till ett värdeord som “saklighet” kan man kanske inte förvänta sig mer. Johansson går 
hur som helst ut hårt och slår fast redan på första sidan att bolsjevikerna genomförde en 
statskupp 1917, som ett allmänt känt faktum. I boken är det tydligt att ju mer kritiska 
läromedlena är mot revolutionen, desto mer sakliga och allsidiga är de enligt Johansson.  En 
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lärobok från 1950 som tar upp för- och nackdelar med Lenin bryter “påtagligt” mot krav på 
allsidighet och saklighet (2004, 63) medan en bok som beskriver regimen som fullständigt 
hänsynslös inte räds att “tala klarspråk” (2004, 126). 
 
Vad som saknas bland tidigare forskning på läromedel är enligt mig analyser som kritisk går 
igenom läromedlen utifrån att saklighet är information inriktad på sakförhållanden som inte 
kan bestridas. Få forskare på svenska läromedel gör ett försök att faktiskt testa “faktavärdet” i 
böckerna, om informationen i läromedlen kan bestridas, samt testa om information av stor 
betydelse utelämnats. 

Kort bakgrund om ryska revolutionen 

Detta är mycket kort och översiktlig bakgrund om den ryska revolutionen. Jag har här försökt 
att på ett rättvist sätt väva samman de olika bilderna av revolution som ges av de författare 
som återfinns i denna studies referenslista. 
 
I februari 1917, efter oerhörda umbäranden i det första världskriget, störtas den ryske Tsaren 
(kejsaren) Nikolaj II av de ryska massorna. Soldater, arbetare och bönder kräver ett slut på 
kriget, bröd till städerna och jord till bönderna. Sovjeter bildas spontant över stora delar av 
Ryssland för att leda kampen. Sovjet är det ryska ordet för råd och bestod av representanter 
framröstade av arbetarna, bönderna och soldaterna. En provisorisk regering bestående av 
medlemmar ur Tsarens Duma utser sig själv till den högsta makten i landet och får 
sovjetledarnas stöd, sovjeterna leds vid denna tidpunkt av ett arbetarparti av 
högersocialdemokrater, Mensjevikerna och ett bondeparti kallat Socialistrevolutionärerna. 
Duman var ett parlament där rika hade större inflytande, men hade bara haft en rådgivande 
funktion till Tsaren. Trots revolutionen och den nya regeringen förbättras inte situationen för 
de ryska massorna. Kriget fortsätter trots ett stort motstånd mot det. I oktober (juliansk/äldre 
rysk tideräkning) störtas den provisoriska regeringen i ett uppror organiserat av 
Bolsjevikpartiet, under ledning av Lenin och Trotskij. Samtidigt som upproret deklarerar den 
Andra Allryska Sovjetkongressen att makten övergår från den provisoriska regeringen till 
Sovjeterna, och Sovjetkongressen tillsätter en regering som den första månaden består av 
uteslutande Bolsjeviker. 
I november hålls val till en konstituerande församling vars uppgift är att utforma ett nytt sätt 
att styra Ryssland på. Valet resulterar dock i en majoritet delegater som är motståndare till 
sovjetmakten och den nya regeringen (nu en koalition mellan Bolsjevikerna och 
Vänstersocialistrevolutionärerna). Bolsjevikerna och Vänstersocialistrevolutionärerna 
beslutar därför att stänga ner den konstituerande församlingen efter dess första session i 
januari 1918 och antar istället en ny grundlag på den Tredje Allryska Sovjetkongressen. 
Samtidigt påbörjas ett inbördeskrig mellan de vita som vill ge tillbaka makten till Tsaren och 
de röda som försvarar sovjetmakten. De vita får stöd av 21 utländska arméer, däribland USA, 
Storbritanninen, Tyskland och Japan. Inbördeskriget slutar med att de röda vinner. 
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Metod 

Presentation av läromedlen 

För att belysa sakligheten och allsidigheten i svenska läromedel har jag valt ut tre av de fyra 
största läromedlen i historia i Sverige idag, utifrån Läromedelsföretagens egna uppgifter. De 
läromedel jag granskat är Gleerups, Liber och Natur & Kultur. 
Gleerups Historia 7-9 (2019) är ett online-läromedel skrivet av Erik Nilsson, Hans Olofsson 
och Rolf Uppström. Delen som avhandlar ryska revolutionen är fem A4-sidor lång, och har 
rubrikerna Ett land med många problem, Det första revolutionsförsöket 1905, 
Februarirevolutionen 1917, Lenin och bolsjevikerna, ”Oktoberrevolutionen” som var en 
kupp, Rysslands första demokratiska val, Inbördeskriget 1918–1921 och  Sovjetunionen 
bildas. Kapitlet innehåller fyra bilder och avslutas med två digitala test kallade Ordkunskap 
och Kommer du ihåg?, samt en Fördjupning och metod-uppgift kallad Var Lenin en god 
ledare eller massmördare?  som enligt författarna är en sätt för eleverna kan öva på källkritik . 
I Läromedlet finns inga källhänvisningar förutom för den sista fördjupning och 
metod-uppgiften. Bland lärarmaterialet finns mest övergripande tips om planering för 
avsnittet Första världskriget men också olika reflektionsuppgifter där eleven under ryska 
revolutionen-avsnittet ska diskutera orsakerna till att bolsjevikerna kunde ta makten utifrån 
ett antal påståenden som i stort överensstämmer och bygger på den berättande texten. 

Liber 8 HISTORIA (2012) är en del av Libers SO-serie och är skriven av Mattias Tordai. 
Delen om Ryska revolutionen är fem sidor lång och har rubrikerna Ryssland i början av 
1900-talet, Första världskriget ledde till att tsaren störtades, Ryska revolutionen startar 
1917, Kaos efter att tsaren störtats, Kommunisterna tar makten, Inbördeskrig och slutligen 
Revolutionen tog fler liv än första världskriget. Kapitlet innehåller fyra bilder och avslutas 
med en kort sammanfattning och en sida med uppgifter där författaren ställer sex frågor till 
sin text om Ryska revolutionen varav en är en diskussionsfråga. 

SOL 4000 Levande Historia 9 Elevbok Digital (2012) är en online-bok skriven av Kaj 
Hildingson och Lars Hildingson som ligger uppe på Natur & Kulturs hemsida.  Boken har ett 
kapitel som heter Den ryska revolutionen och ett kapitel som heter Fred och inbördeskrig . 
Dessa kapitel är tillsammans på fyra sidor och har tre bilder. Kapitlen är indelade i 
underrubrikerna Nöd och uppror, Lenin återvänder, Oktoberrevolutionen 1917, All makt åt 
partiet, Ryssland drar sig ur kriget, Sovjetunionen bildas, De röda segrar och Lenins död. 
Kapitlet innehåller också 14 instuderingsfrågor kallade Minns du? och Fundera.  I läromedlet 
ingår också små filmer med bilder och en berättarröst som sammanfattar texten. Som en 
bilaga finns också en uppgift där man ska skriva en berättelse där man ska leva in sig i 
revolutionen och skriva om sina upplevelser. 

Inget av läromedlena har källhänvisningar förutom den ovan nämnde källkritik-uppgiften om 
Lenin i Gleerups läromedel. 

Mitt tillvägagångssätt 
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Jag har i detta examensarbete gjort en jämförande litteraturstudie där jag ställt det som står i 
lärobokstexterna om Oktoberrevolutionen mot etablerad forskning och originalkällor för att 
se om läroböckerna kan anses svara mot läroplanens krav på saklighet.  
Jag har först lokaliserat de skeenden i revolutionen där två olika, motstridiga uppgifter 
hävdas. I det första steget har jag inte börjat leta efter originalkällor eller erkända experters 
utlåtanden med med medföljande källhänvisningar. Det första steget har i stället bara varit att 
hitta författare som ger perspektiv som strider mot läromedlet. Det finns många som skrivit 
om oktoberrevolutionen och jag har haft många att välja bland. Att den inledande 
oppositionen mot läromedlena fått vara två marxistiska teoretiker och författare, Alan Woods 
(1992) och Alex Grant (2017) beror på att jag tyckte att det var de som mest kärnfullt 
uttryckte det motsatta perspektivet som jag lyckats lokalisera och de fick bli representanter 
för detta “andra perspektiv”. Dessa författare har jag alltså inte använt som förmedlare av 
någon sanning eller bevis för den ena eller andra ståndpunkten utan som ett sätt att sätta igång 
undersökningen och diskussionen. 
De beskrivningar i läroböckerna som tog i ämnen där striderna mellan olika författare står 
som hetast och blev som mest konkreta är 1) beskrivningarna om Oktoberrevolutionen som 
en kupp, och 2) beskrivningarna av upplösningen av den konstituerande församlingen.  
När de motsatta ståndpunkterna blivit klara har jag börjat leta efter källor som kan styrka 
påståendena i läroboken och den valda text som motsäger läroboken, för att se vilket som bör 
anses vara det verkliga sakförhållandet. När det gäller att hitta uppgifter i form av siffror på 
olika gruppers styrka eller vem som egentligen har sagt vad har jag letat efter originalkällan. 
Men oftast har det behövts mer kvalitativa och komplexa bedömningar av olika förhållanden 
för att fälla ett avgörande om läromedlens saklighet. Kan sovjeterna till exempel anses vara 
demokratiska? Här finns ingen enskild originalkälla som kan klargöra det. För att svara på 
den frågan måste vi sammanväga enorma mängder historiskt material. I dessa fall har jag 
ansett det nödvändigt att leta upp uttalanden av personer som allmänt anses ha en större 
expertkunskap på det givna ämnet. Här har jag använt mig av historieprofessorer 
specialiserade på den ryska revolutionen och dess olika skeenden. Är en författare 
internationellt ledande på forskning om ryska revolutionen eller mottagit priser eller 
utmärkelser har jag ansett det vara av högre vikt. Har en författare tagit en position mot 
bolsjevikerna och oktoberrevolutionen räknas det som tyngre källa för påståenden som är 
oktoberrevolutionen och bolsjevikerna till gagn . Det kan klargöras redan nu att samtliga 
professorer jag hänvisar till har en tydligt negativ inställning till bolsjevikerna och 
oktoberrevolutionen, bortsett från professor E. H. Carr (1892-1982), som försökte inta en 
medlande ställning mellan väst och sovjetunionen. 
Ibland har det varit nödvändigt att bena ut betydelsen av olika begrepp för att kunna fälla ett 
avgörande. Vad betyder egentligen ordet kupp ? Vidare, när det gäller definition av ord har jag 
låtit Nationalencyklopedin eller Encyclopedia Britannica tala. Jag har valt fokusera mest på 
Encyclopedia Britannicas definition när det kommer till diskussionen om kupp  eftersom att 
det är ett internationellt erkänt uppslagsverk och för att den främsta forskningen och 
diskussionen om ryska revolutionen förs på engelska. Nordstedts och SAOLs defintioner av 
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kupp har jag valt bort då de är alltför breda, en “djärv och överraskande handling” blir inte 
applicerbart i detta sammanhang när vi diskuterar om Oktoberrevolutionen var en kupp eller 
en revolution. Alltför många handlingar kan vara kupper med denna defintion, exempelvis 
revolutioner är som bekant både djärva och överraskande. 
När det blivit klart om ett påstående som en lärobok gör kan anses vara ett sakförhållande 
som inte kan bestridas eller tvärtom, ett påstående som allvarligt kan ifrågasättas, har jag låtit 
det stå klart huruvida lärobokens text är inriktad på fakta.  
Har det i mina efterforskningar kommit fram att det finns ett annat, oredovisat sätt att 
beskriva ett givet skeende på som kan sägas vara av likvärdig eller större relevans har det 
redovisats som bristande allsidighet. Eftersom läroböckerna inte har haft som metod att 
presentera olika sätt att se på saken har saklighet varit direkt sammankopplat med allsidighet. 
De frågor jag ställt till källmaterialet är: 

- Var Oktoberrevolutionen våldsam? 
- Hur stora var bolsjevikerna? 
- Bröt Bolsjevikerna mot konstitutionen i Oktober 1917? 
- Var valen till sovjeterna demokratiska? 
- Vad blev resultatet av valet till den konstituerande församlingen den 12 november 

1917? 
- Hur gick upplösandet av den konstituerande församlingen i januari 1918 till? 

Saklighet och neutralitet 

I denna undersökning har jag strävat efter att komma så nära fakta - obestridliga 
sakförhållanden - som möjligt. Utgångspunkt för undersökningen har varit att ingen kan vara 
neutral men att vi kan vara sakliga i det att vi använder oss av riktiga fakta. 
Jag utgår från en materialistisk metod i det att jag förutsätter att det existerar en objektiv 
materiell verklighet och att människan kan lära känna och nå kunskap om denna verklighet.  

Resultat och analys 

Centralt fynd 1: Oktoberrevolutionen som en kupp 

Det första påståendet som framkom i läromedlen som inte överensstämde med mycket annan 
litteratur på området var läromedlens beskrivning av Oktoberrevolutionen  inte som en 
revolution utan som en kupp  eller statskupp . Gleerups digitala online-läromedel för årskurs 
7-9 (Nilsson m fl, 2019) skriver: 

“‘Oktoberrevolutionen’ som var en kupp 

Natten mellan den 24 och 25 oktober 1917 [detta är fel enligt Figes (1996), Suny (1998), 
Fisher (1934) m fl, upproret genomfördes natten mellan 25 och 26 oktober 1917 juliansk/rysk 
äldre tideräkning] övertog ett tusental beväpnade bolsjevikanhängare makten i landet. Enligt 
en noggrant uppgjord plan intog de broar, postkontor, telegrafer, järnvägsstationer och till och 
med statsbanken utan att någon lyckades hindra dem. De omringade också Vinterpalatset där 
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den tillfälliga regeringen sammanträdde. En dryg vecka senare utsågs Lenin till landets nye 
regeringschef. 
Bolsjevikerna kallade senare dessa händelser för ‘oktoberrevolutionen’ trots att det snarast var 
fråga om en statskupp med ett ganska litet antal deltagare.” (s. 3) 

Gleerups menar att det är ett tusental personer som tar makten i landet den 24-25 oktober och 
att det är en kupp med ett litet antal deltagare. Libers läromedel (Tordai, 2012) skriver på 
liknande sätt händelserna som en kupp: 

“På kvällen den 6 november 1917 [detta är också fel, upproret började den 7 november 1917, 
gregoriansk tideräkning, se hänvisning ovan] var det så dags för Lenins första kupp. 
Bolsjevikernas beväpnade män, de röda gardena, tog över huvudstaden Petrograd och 
tillfångatog regeringens medlemmar. Sedan såg Lenin till att alla sovjeterna runt om i landet 
godkände honom som hela Rysslands nye ledare.” (s. 122) 

Natur & kulturs läromedel (Hildingsson, 2012) använder inte ordet kupp men antyder att 
bolsjevikerna hade ett bristfälligt stöd: 

“I september fick bolsjevikerna kontroll över sovjeterna i Sankt Petersburg [detta är fel, det 
fanns bara en sovjet i Sankt Petersburg, däremot fick bolsjevikerna kontroll över en majoritet 
av sovjeterna i Ryssland som vi ska se, se exempelvis Anweiler (1974, s 176, 184)]. 
Bolsjevikerna placerade sedan ut beväpnade arbetare på järnvägsstationer och 
telegrafstationer. Sedan tog de regeringen till fånga. Händelsen kallas Oktoberrevolutionen 
1917.” (s. 325) 

Gleerups och Libers läromedel beskriver alltså Oktoberrevolutionen som en kupp och Natur 
& Kultur antyder att Bolsjevikerna hade bristfälligt stöd då de enbart nämner att 
bolsjevikerna “fick kontroll” över “sovjeterna” i Sankt Petersburg (1914 till 1924 kallat 
Petrograd). Dessa versioner skiljer sig från många andra författare på området. Exempelvis 
Alan Woods (1992) beskriver händelsen på följande vis: 

“Utan att avfyra ett enda skott ockuperade arbetare, soldater och matroser den ena regeringsbyggnaden 
efter den andra. Hur var det möjligt? Bara några månader tidigare verkade Kerenskij och den 
provisoriska regeringens ställning vara oantastlig. Men i sanningens ögonblick fanns det ingen som 
försvarade den. Dess auktoritet hade kollapsat. Massorna övergav den och gav sitt stöd till 
bolsjevikerna. 

Själva tanken att allt detta var resultatet av en liten grupps lömska konspirationer kanske duger för en 
poliskonstapel, men håller inte för en sekund som en vetenskaplig analys. Bolsjevikernas 
överväldigande seger vid sovjetkongressen understryker att de högerreformistiska ledarna hade förlorat 
allt sitt stöd. [...] Sovjeterna röstade med massiv majoritet för ett maktövertagande.” (29) 

Alan Woods (1992) menar alltså att bolsjevikernas maktövertagandet hade brett folkligt stöd, 
att massorna gav bolsjevikerna sitt stöd, sovjeterna röstade massivt för ett maktövertagande. 
Den provisoriska regeringens auktoritet hade å sin sida kollapsat, ingen försvarade längre 
Kerenskij. Så vilken bild är stämmer bäst överens med fakta? Är påståendet att 
oktoberrevolutionen var en bolsjevikisk statskupp ett faktum, ett “sakförhållande som inte 
kan bestridas”? 
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Och var det verkligen ett tusental bolsjevikanhängare som övertog makten i Ryssland som 
Gleerups skriver? Först måste vi få klart för oss vad en kupp  eller statskupp är. Enligt 
Encyclopedia Britannica  definieras kupp på följande vis:  

“Coup d’état, also called Coup, the sudden, violent overthrow of an existing government by a 
small group...” 

En statskupp är alltså ett plötsligt, våldsamt omkullkastande av en existerande regering 
genomfört av en liten grupp. I diskussionen om huruvida maktövertagandet i oktober 1917 
var en kupp eller revolution är det denna definition, med fokus på liten grupp som främst 
används (se exempelvis Figes 1996; Shapiro 1955), och det görs främst utifrån hur stort 
folkligt stöd bolsjevikerna hade bakom sig  vid tidpunkten för upproret alternativt hur många 
som stöttade upproret. 

Nationalencyklopedin  (2019) har en annan beskriver ordet statskupp, de beskriver det på 
följande sätt: 

“Statskupp, plötsligt icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land” 
 
Vi ska i vår undersökning också pröva att definiera kupp  som NE, som ett plötsligt, 
icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land. 

Låt oss börja med Encyclopedia Britannicas version. 

Kupp som våldsamt maktövertagande av en liten grupp 

Att den provisoriska regeringen, ledd av Kerenskij och upprättad efter februarirevolutionen, 
avsattes av styrkor ledda av bolsjeviker finns det ingen som motsätter sig. Hur plötsligt det 
skedde råder det viss oenighet om, men det är sällan plötsligheten som brukar åsyftas av de 
som hävdar att Oktoberrevolutionen var en kupp. Det som brukar åsyftas är istället våldet och 
framförallt bolsjevikernas ringa storlek (se t ex Schapiro 1955).  

Låt oss då börja med den första frågan: Var maktövertagandet i Petrograd den 25-26 oktober 
1917 våldsamt? 

Våldsam betyder enligt Svensk Ordlista (2019) 

“som sker med stor fysisk kraft och ofta orsakar skador” 

Så här beskriver den skotske professorn i historia, Michael Lynch (2005) händelserna: 

“In the three days (25–27 October) that it took for the city to fall under Bolshevik control there was 
remarkably little fighting. There were only six deaths during the whole episode and these were all Red 
Guards, most probably shot by mistake by their own side. (101) 
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Under de tre dagar det tog för Petrograd att falla under bolsjevikisk kontroll var det 
anmärkningsvärt lite strider förklarar Lynch, bara sex döda, och dessa var rödgardister, alltså 
anhängare till upproret. Lynch fortsätte: 

The Bolshevik forces did not need to storm the gates; there was nobody defending them. The Winter 
Palace was a vast building many times larger than London’s Buckingham Palace. The Red Guards 
simply strolled in through the back doors. This was enough to make the defenders give up. The 
Cossacks walked off when confronted by the Red Guards. After that, it did not take much pressure to 
persuade the cadets and the Amazons that it was better for them to lay down their arms and go home 
rather than die in a futile struggle.  
[...] 
The Bolsheviks did not seize power; it fell into their hands.” (101) 

Bolsjevikerna behövde inte storma portarna, ingen försvarade dem. De röda gardena strövade 
in genom bakdörren, vilket var tillräckligt för att få försvararna av Vinterpalatset att ge upp. 
Kossackerna gav sig iväg när de mötte de röda. Det krävdes inte mycket press för att få 
officersaspiranterna och Kvinnobataljonen att lägga ner sina vapen. Lynch menar att 
bolsjevikerna inte grep makten, den föll i deras händer. 

För att något ska anses vara våldsamt bör det ske med stor fysisk kraft och helst orsaka 
skador (se SO:s definition ovan). Det är inte vad Lynch beskriver när han säger att makten 
“föll i bolsjevikernas händer”. 

Alla framstående författare på området (Rabinowitch 1976, Figes 1996 m fl) samt 
ögonvittnen beskriver händelserna på liknande sätt, (såväl de amerikanska journalisterna John 
Reed och Louis Bryant, som den brittiska generalen Knox och ministrarna i den provisoriska 
regeringen som närvarade i Vinterpalatset). Det bör därför inte vara nödvändigt att gå in 
vidare på ämnet om våld. Vi kan istället konstatera att omkullkastandet av den provisoriska 
regeringen inte kan anses ha präglats av våld. 

Kupp som handling utförd av en liten grupp som saknar stöd av befolkningen 

Var då Bolsjevikpartiet som ledde operationen en liten grupp, med läromedlet Gleerups ord 
“ett av Rysslands minsta politiska partier”. 

Hur kan vi mäta bolsjevikernas storlek och stöd i samband med upproret i oktober 1917? 
Samtidigt som maktövertagandet genomfördes pågick den Andra Allryska Sovjetkongressen, 
som Woods (1992, 29) nämner i citatet ovan. Den Allryska Sovjetkongressen var en 
sammanslutning av arbetar- och soldatsovjeter från hela Ryssland som träffades första 
gången i juni 1917. I läroböckerna beskrivs ordet sovjet på följande vis: 

“En sovjet var ett arbetarråd som bildades av representanter för de upproriska soldaterna och 
arbetarna.” (Gleerups) 
“Överallt i Ryssland bildades sovjeter (sovjet betyder råd). Sovjeterna var ett slags massmöten 
där arbetare, soldater och socialistiska politiker samlades och fattade egna beslut, utan att bry 
sig om vad regeringen tyckte. Snart visste ingen om det var regeringen eller sovjeterna som 
bestämde i Ryssland.” (Liber) 
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Orlando Figes (1996), professor i historia vid Londons universitet, skriver om 
Petrogradsovjeten på följande vis: “Från början antog den statusen och formen - som den 
skulle anta igen under 1917 - av en arbetarregering och en alternativ källa till makt mot de 
tsaristiska myndigheterna” (1996, 191). 
 
Oskar Anweiler, professor emeritus vid Ruhr-Universitetet Bochum i Tyskland, hedersdoktor 
i Leipzig, Wien och Warsawa, och mellan 1980 och 1985 ordförande för Internationella 
kommittén för Sovjet- och Östeuropastudier, skriver i sin bok The Soviets (1974) att 
sovjeternas styrka var:  

“...deras nära band till de proletära and militära massorna, för vilka de talade. På grund av 
deras flexibla sätt att rösta (val av deputerade i fabriker och militära enheter, möjlighet att när 
som helst återkalla uppdrag och frekvent förekommande val), var de en känslig barometer på 
förändrade stämningar hos massorna.” (112) 
“Sovjeterna 1917 blev snart ett slagfält för flera olika politiska tendenser. På detta sätt blev de 
ett substitut för knapphändigt utvecklade lokala parlamentariska institutioner och ett 
icke-existerande nationellt parlament”. (112) 

Anweiler beskriver att sovjeterna talade för arbetarna och soldaterna, och att de var en känslig 
barometer på massans stämningar, samt att de var ett substitut för ett parlament. Vidare 
benämner Anweiler sovjeterna som “fria demokratiska arbetarorganisationer och genuina 
organ för självstyre” (ibid, 239) samt “internt demokratiska och talesmän för den 
‘revolutionära demokratin’” (ibid, 112) 
 
Dessa sovjeter eller råd hade alltså sin andra all-ryska kongress i oktober 1917 i St 
Petersburg, samtidigt som upproret äger rum i staden. Låt oss titta på Anweilers fulla 
uppskattning av de två första sovjetkongresserna. Om den första kongressen skriver i juni 
1917 skriver Anweiler:  

“...uppskattningsvis 20 miljoner människor var representerade på kongressen [...] Givet 
frånvaron av ett fritt framröstat parlament, var Sovjetkongressen, som öppnade 3 juni och satt 
till 24 juni, utan tvekan den bredaste, mest demokratiskt representativa församlingen i 
Ryssland” (ibid, 123).  

Han skriver vidare om den Andra kongressen: 
“Den Första Sovjetkongressen i juni 1917 hade beslutat att sammankalla en kongress var 
tredje månad. Men nu tvekade den mensjevikiska och socialistrevolutionära Centrala 
Exekutivkommittén inför att kalla en ny kongress, främst för att den fruktade att kongressen 
själv skulle svara starkt inför den bolsjevikiska parollen för sovjetmakt” (ibid, 181) 
“Bolsjevikernas kampanj för ett “sovjetparlament” vann också stöd, särskilt bland de 
viktigaste sovjeterna. När det stod klart att kongressen skulle sammankallas trots opposition 
från de högre armékommittéerna och den mensjevikiska och socialistrevolutionära pressen, 
uppmanade den centrala exekutivkommitténs byrå den 17 oktober alla sovjeter att skicka 
delegater till Petrograd, och skjuta upp öppnandet till den 25 oktober.” (ibid 182) 
“Ett antal sovjeter hade motsatt sig en sovjetkongress och hade därför inte skickat delegater 
till Petrograd, så den var mindre representativ än dess föregångare, Den Första All-Ryska 
Kongressen i juni 1917.” (ibid, 193) 
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Anweiler menar alltså att Sovjetkongressen representerade 20 miljoner människor och utan 
tvekan var den “bredaste, mest demokratiskt representativa församlingen i Ryssland”, men att 
den andra kongressen var mindre representativ på grund av att ett antal sovjeter valt att inte 
skicka delegater trots kallelse och demokratiskt beslut på den första kongressen, att 
kongressen skulle sammankallas var tredje månad (fyra månader hade nu gått). På den första 
kongressen deltog 822 delegater vilka representerade 379 sovjeter, regionala sovjeter och 
arméorganisationer. På den andra kongressen i oktober deltog mellan 650 och 670 delegater 
som representerade 402 sovjeter och arméorganisationer. På den andra kongressen var alltså 
fler sovjeter  representerade men färre delegater  deltog. 
Varje delegat representerade 25 000 invånare (ibid, 123). Det visar att någonstans mellan 16 
och 17 miljoner människor fanns representerade på den Andra Allryska Sovjetkongressen. 
 
Hur stora var då bolsjevikerna som ledde upproret den 25-26 oktober på den Andra Allryska 
Sovjetkongressen som öppnade den 25 oktober? Går vi till originalkällan, ett dokument som 
kan hittas online under det ryska namnet Vtoroji vserossijskij s-ezd sovetov rabocich i 
soldatskich deputatov  (på svenska Den Andra Allryska Sovjetkongressen för Arbetar- och 
Soldatdeputerade, ett dokument sammanställt och utgivet 1928) som genomgående hänvisas 
till av alla framstående historiker som skriver om den ryska revolutionen (se exempelvis H.H. 
Fisher 1934, Anweiler 1974, Rabinowitch 1976, Figes 1996) ser vi att det finns fem olika 
uppskattningar av de olika partiernas storlek på denna kongress:  
 
I) Samtida tidningsrapporter,  
II) Frågeformulär till delegaterna,  
III) Preliminär räkning gjord av Kreditivkommittén,  
IV) Uttalanden från fraktionsbyråerna i början av kongressen,  
V) Räkning gjord vid slutet av kongressen, efter att flera grupper hade lämnat. 

Parti I II III IV V 

Bolsjeviker 250 (48%) 338 (52%) 300 (45%) 390 (60,1%) 390 (62%) 

Socialrevolutionärer (SR) 159 32 193 160 179 

Vänster-SR  98    

Ukrainska SR 6 4 7 7 21 

Moderata + höger-SR  56    

Mensjeviker 60 14 68 72  

Övriga mensjeviker 57   6  

Förenade internationalister 14 16 14 14 35 

Icke-affilierade 22 23 36   
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Övriga 6 12 52   

TOTALT 517 650 670 649 625 

Tabell 1  (Källa: Vtoroji vserossijskij s-ezd sovetov rabocich i soldatskich deputatov, 1928) 
 
I var och en av dessa fem källor måste vi konstatera att Bolsjevikerna är den överlägset 
största gruppen. Den lägsta uppskattningen ges av Kreditivkommitténs preliminära räkning 
som räknar Bolsjevikernas antal till 300 av 670 delegater (44,7 %). I uttalandet från 
fraktionsbyråerna från kongressens början kan vi se att bolsjevikpartiet har en representation 
som uppgår till 390 av 649 delegater (60,1 %). Utifrån detta bör det vara mycket svårt att 
påstå att maktövertagande genomfördes av en grupp som saknade stöd hos befolkningen eller 
att bolsjevikerna var en liten grupp. 
 
Vidare, kan man påstå att det var en liten grupp, som stödde regeringens omkullkastande? Låt 
oss studera vad den Allryska sovjetkongressen, som representerade åtminstone någonstans 
mellan 16 och 17 miljoner människor, tyckte om upproret som slutfördes under kongressen. 
Under kongressen lästes ett manifest upp vid namn “Till arbetarna, soldaterna och bönderna” 
som behandlade upproret som just genomförts. Rabinowitch (1976, 303) kallar detta 
dokument “den ursprungliga källan för den politiska sovjetmakten”. I detta manifest kan vi 
läsa följande:  

“Stödd på den väldiga arbetar-, soldat- och bondemajoritetens vilja, stödd på arbetarnas och 
garnisonens segerrika uppror i Petrograd, tar kongressen makten i sina händer. 
Den provisoriska regeringen är störtad. De flesta medlemmarna av den provisoriska 
regeringen är redan häktade. 
[...] 
Kongressen beslutar: all makt ute i landet övergår till arbetar-, soldat- och 
bondedeputerades sovjeter, vilka måste säkerställa en verklig revolutionär ordning. 
[...] 
Länge leve revolutionen!” 

 
Orlando Figes, professor i historia vid Londons Universitet, vars bok A people’s tragedy: 
Russian revolution 1891-1924 (1996) av Times Literary Supplement (den engelskspråkiga 
världens mest ansedda litteraturtidsskrift) rankas som en av de 100 mest inflytelserika 
böckerna sedan andra världskriget,  skriver om behandlingen av detta manifest på detta sätt: 

“Och sedan läste Lunatjarskij upp Lenins manifest ‘Till arbetarna, soldaterna och bönderna’, i vilket 
‘Sovjetmakten’ utropades, och dess löften om land, bröd och fred tillkännagavs. Uppläsningen av 
denna historiska proklamation, som konstant avbröts av dånande bifallsrop, spelade en enormt 
symbolisk roll.” (475) 

 
I originaldokumentet från den Andra All-Ryska Sovjetkongressen, Vtoroji vserossijskij s-ezd 
sovetov rabocich i soldatskich deputatov (1928),  kan vi också ta del av ytterligare 
information om de 650 delegaternas och de 402 sovjeternas uppfattningar. Delegaterna 
ombads vid ankomst till kongresslokalen att fylla i ett detaljerat personligt frågeformulär. I 
sammanställningen kan vi utläsa att 505 av de 650 delegaterna kom till Petrograd anförtrodda 
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med att stödja överföringen av “all makt till sovjeterna”, alltså skapandet av en 
Sovjetregering. “All makt till sovjeterna” var den paroll Bolsjevikpartiet som enda parti 
förespråkat allt sedan april 1917. 

Kupp som en handling med få aktiva deltagare 

 
Men menar då kanske läroboksförfattarna att det var en kupp för att det var för få deltog 
under självaste operationen natten mellan 25-26 oktober?  
Som Gleerups säger: 

“Natten mellan den 24 och 25 oktober 1917 övertog ett tusental beväpnade 
bolsjevikanhängare makten i landet. 
[...] 
Bolsjevikerna kallade senare dessa händelser för ”oktoberrevolutionen” trots att det snarast 
var fråga om en statskupp med ett ganska litet antal deltagare. 

Till att börja med träder en mängd sakfel fram här och ett mycket märkligt påstående. Låt oss 
börja med detta märkliga påstående. Författaren skriver alltså att runt tusen beväpnade 
bolsjevikanhängare tar makten i landet Ryssland som vid denna tidpunkt hade ca 160 
miljoner invånare och var världens till ytan största land. Frågorna tätnar. Räknar vi dessutom 
in att det snart bryter ut ett inbördeskrig mellan de röda och de vita, där de vita har stöd av 21 
utländska arméer, och att bolsjevikerna och deras anhängare vinner detta krig, är det lätt att 
undra hur författarna menar att bolsjevikerna som enligt dem var “Rysslands minsta parti” 
och hade ett “tusental beväpnade anhängare” lyckades ta makten, behålla den och vinna ett 
inbördeskrig med omfattande stöd av utländsk makt. 
Men istället för att utmana oss med denna tankeövning, låt oss titta på vad professor Orlando 
Figes (1996) har att säga om saken i sin femfaldigt prisbelönta bok, för att räta ut detta 
påstående: 

“Antalet aktiva deltagare i upproret [den 25-26 oktober] var inte särskilt stort - även om vi 
självklart bör komma ihåg att ett stort antal inte var nödvändigt för uppgiften, givet den nästan 
totala frånvaron av någon militär styrka i huvudstaden redo att försvara den provisoriska 
regeringen. Trotskij själv hävdade att mellan 25 000 och 30 000 personer “på sin höjd” var 
aktivt inblandade - det är ungefär 5 procent av alla arbetare och soldater i staden - och detta 
överensstämmer grovt räknat med uträkningarna baserade på antalet förband av Röda garden, 
flottbesättningar och regimenten som mobiliserades. De flesta av dem medverkade på ett 
begränsat sätt, genom att vakta fabriker och strategiska byggnader, bemanna posteringar och 
generellt “stå i beredskap”. Under kvällen den 25:e, var det troligtvis någonstans mellan 10 
000 och 15 000 människor som myllrade på Palatstorget.” (476) 

Orlando Figes ger här två intressanta upplysningar: För det första att det inte behövdes många 
aktiva deltagare i upproret då ingen militär styrka ville försvara den provisoriska regeringen. 
För det andra visar han att det var betydligt fler aktiva deltagare i upproret än vad Gleerups 
författare hävdar. Det var mellan 25 000 och 30 000 aktivt inblandade personer i form av 
rödgardister, sjömän och soldater från regementena, och mellan 10 000 och 15 000 
människor, civila eller militära är här oklart, som befanns sig på torget utanför Vinterpalatset. 
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Om vi säger att alla på torget kvällen den 25 oktober var rödgardister, sjömän eller soldater 
och att de alltså är inkluderade i siffran 25 000-30 000 hamnar den lägsta uppskattningen av 
antalet aktiva deltagare på 25 000 personer. Antar vi istället att alla på palatstorget är civila, 
får vi den högsta uppskattningen av antalet aktiva deltagare i upproret om vi summera den 
högre siffran rödgardister, sjömän och soldater, 30 000, med 15 000 civila på palatstorget. 
Vi kan enligt Orlando Figes räkna antalet deltagare i själva upproret den 25 oktober till 
någonstans mellan 25 000 till 45 000. Det var alltså inga miljonmassor som deltog i 
operationerna den 25-26 oktober, men inte heller “ett tusental” som Gleerups hävdar. 
 
Men kanske ännu viktigare för diskussionen om antalet aktiva deltagare i 
oktoberrevolutionen eller oktoberkuppen är att författaren till Gleerups läromedel säger att 
det var “dessa händelser”  (som de säger, händelserna den 25-26 oktober: övertagandet av 
makten i landet, intagandet av broar, postkontor, telegrafer, järnvägsstationer och 
statsbanken, övertagandet av Vinterpalatset etc) som bolsjevikerna kallade för 
“Oktoberrevolutionen”. Stämmer det verkligen att det var de isolerade händelserna 25-26 
oktober som bolsjevikerna kallade för Oktoberrevolutionen? 
Låt oss titta på enkla fakta. Den bolsjevikledare som ledde och organiserade det praktiska 
genomförandet av upproret i Oktober 1917 och den av bolsjevikerna som senare kom att 
skriva den mest omfattande historien om den ryska revolutionen, Leo Trotskij, skriver i sin 
bok med namnet Ryska revolutionens historia (1930), band III, följande: 

“Oktoberrevolutionen kan bara förstås rätt om man inte begränsar sitt synfält till dess sista länk. Under 
de sista dagarna i februari [den ryska februarirevolutionen 1917, min anm.] spelades upprorets 
schackparti färdigt från första till sista draget – dvs. till dess fienden gav upp. I slutet av oktober befann 
sig större delen av [schack]partiet redan i det förgångna och på dagen för upproret återstod bara ett 
ganska litet problem att lösa: matt i två drag. Revolutionens period måste därför anses sträcka sig från 
den 9 oktober, när konflikten om garnisonen började, eller från den 12 oktober, när resolutionen antogs 
om att skapa en militärrevolutionär kommitté. Skyddsmanövern sträckte sig över mer än två veckor. 
Dess avgörande del varade fem eller sex dagar – från den revolutionära militärkommitténs födelse till 
stormningen av Vinterpalatset. Under hela denna period gick hundratusentals arbetare och soldater till 
direkt handling, defensiv till formen men aggressiv till innehållet.” (323) 

Här framkommer vilken period bolsjevikerna talar om när de använder begreppet 
Oktoberrevolutionen. Trotskij menar att det finns två likartade sätt att se på hur lång 
oktoberrevolutionen var: I den första varianten sträcker sig revolutionens period från den 9 
oktober , när konflikten om Petrogradsgarnisonen börjar, till den 26 oktober när stormningen 
av Vinterpalatset genomförs och regeringen arresteras. I den andra varianten sträcker sig 
oktoberrevolutionen från den 12 oktober , när resolutionen om att skapa en militärrevolutionär 
kommitté antas,  till och med den 26 oktober , dagen för Vinterpalatsets stormande. I Trotskijs 
första definition är Oktoberrevolutionen 18 dagar lång. Och i hans andra definition är den 15 
dagar lång.  
Varför är detta relevant? 
Hur lång Oktoberrevolutionens period är blir relevant för att klargöra antalet deltagare i 
denna händelse och därmed om det faktiskt är en revolution eller en kupp, då en längre period 
kan inkludera fler aktiva deltagare.  
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Om du anser att Oktoberrevolutionen var 15 eller 18 dagar lång kan det inbegripa större 
mängder människor i rörelse för ett maktövertagande än antalet människor som kan 
mobiliseras under en natt. Trotskij avslutar också sitt resonemang ovan med att säga att under 
dessa 15 eller 18 dagar går “hundratusentals arbetare och soldater till direkt handling”.  
Stämmer det att det var hundratusentals arbetare och soldater i rörelse under det som 
bolsjevikerna kallade oktoberrevolutionen 9-26 oktober? Det kräver en längre undersökning, 
men vad vi kan konstatera är att bolsjevikerna aldrig påstått att Oktoberrevolutionen enbart 
var händelserna natten mellan 25 och 26 oktober. Det är alltså som vi sett ett faktafel från 
Gleerups som också får konsekvenser i bedömningen av händelserna i oktober. 
 
Men låt oss ha överseende med författaren, han kan ju ha råkat få tag på felaktiga uppgifter 
om vilket datum upproret ägde rum, om vad bolsjevikerna egentligen kallade för 
Oktoberrevolutionen och hur många antalet deltagare var i upproret den 25-26 oktober. 
Låt oss anta att antalet deltagare i de av läromedlen isolerade militära operationerna den 
25-26 oktober var runt 1 000 personer - är detta antal för litet för att detta ska kunna räknas 
som en del av en revolution? 
Vi kan låta Gleerups författare själva besvara den frågan genom att se vad de skriver om den 
mest klassiska av alla revolutioner, Den Franska Revolutionen och den kanske mest kända 
akten under denna revolution, Stormningen av Bastiljen den 14 juli 1789, idag firat som 
Frankrikes nationaldag. Denna händelse ledde till att kung Ludvig den XVI tappade sin 
absoluta makt och blev tvungen att dela makten med Nationalförsamlingen, att revolutionären 
Lafayette blev ledare för Frankrikes Nationalgarde och att kungen tappade kontrollen över 
Paris då Tredje Ståndets ledare och initiativtagaren till Eden i Bollhuset, Jean-Sylvain Bailly 
blev Paris borgmästare under en ny regeringsstruktur kallad Pariskommunen. Vad skriver 
Gleerups läromedel om denna händelse? 
I samma online-läromedel av Gleerups (2019) som vi hittills granskat i denna studie kan vi 
läsa i inledningen om Franska Revolutionen följande: 

Den 14 juli 1789 stormas fästningen Bastiljen . De tillfångatagna soldaterna förs iväg. Några officerare 
slås ihjäl eller hängs medan befälhavaren får halsen avskuren. Hans huvud bärs sedan, spetsat på en 
högaffel, i triumf genom staden. 
Trots våldet och dödandet ser fransmännen idag med stolthet på stormningen av Bastiljen. Den brukar 
räknas som början av den franska revolutionen. Och revolutionen gav ökad demokrati och mänskliga 
rättigheter långt utanför Frankrikes gränser. Utan den franska revolutionen hade kanske ditt liv sett helt 
annorlunda ut. (1) 

Läromedlet skriver här om en plötslig och mycket våldsam händelse där den existerande 
regeringsmakten omkullkastas. Läromedlet har trots våldet en övervägande positiv attityd till 
händelsen som ses som en del av Franska Revolutionen och man sammankopplar till och med 
stormningen av Bastiljen med demokrati och mänskliga rättigheter. Så hur många deltog då i 
denna attack?  
Enligt den officiella listan över vainqueurs de la Bastille  (Bastiljens erövrare) deltog 954 
personer i Stormningen och den totala folksamlingen var troligtvis färre än tusen personer 
(Hibbert 1980, The French Revolution,  88). 
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Gleerups har presenterat upproret i Ryssland 25-26 oktober 1917 som en isolerad händelse, 
ett maktövertagande med övertagandet av viktiga funktioner i samhället och arresterandet av 
regeringen, när de presenterar det som en kupp. De menar att det var “ett tusental” personer 
som var aktiva deltagare i det direkta maktövertagandet. 
Utifrån denna metod borde de inte då också kalla Stormningen av Bastiljen för en kupp? I det 
omkullkastandet av den existerande regeringen deltar 954 personer. Åtminstone för Gleerups 
läromedel verkar det inte vara faktumet att det är “ett tusental beväpnade bolsjevikanhängare” 
som omkullkastar regeringen som reducerar Oktoberrevolutionen till en kupp.  

Kupp som icke-konstitutionellt maktövertagande 

Kan det då vara det icke-konstitutionella som åsyftas vid benämningen av 
Oktoberrevolutionen som en kupp? Låt oss då ta en titt på den konstitutionella aspekten av 
ordet kupp. 
 
Nationalencyklopedin definierar som vi sett ordet statskupp som ett plötsligt 
icke-konstitutionellt maktövertagande i ett land. Hur såg konstitutionen ut i Oktober 1917? 
Sedan 1906 hade Ryssland haft en konstitution där Tsaren hade oinskränkt makt. Figes 
(1996) skriver: 

“There was nothing in the new Fundamental Laws (passed in April 1906) to suggest that from now on 
the Tsar's authority should be deemed to derive from the people, as in Western constitutional theories. 
[..] 
The Duma Electoral Law established an indirect system of voting by estates heavily weighted in favour 
of the crown's traditional allies, the nobility and the peasants (still quite mistakenly assumed to be 
monarchists at heart). The government (the Council of Ministers) was appointed exclusively by the 
Tsar” 
( 219) 

Figes menar att i Grundlagarna från 1906 utgick inte makten från folket. Regeringen utsågs 
av Tsaren. 
I och med februarirevolutionen abdikerade Tsaren, den som enligt konstitutionen skulle leda 
landet. Figes skriver vidare om detta i och med den provisoriska regeringens våndor att utse 
sig själva till regering, och därmed bryta mot konstitutionen: 

It would be illegal, they pontificated, to usurp the powers of the Tsar by forming a cabinet on their own 
initiative; [...] 
the crowds on the street had no authority to hand over power to the Duma and any government formed 
on that basis would lack formal legitimacy. But such legal niceties were hardly the point now. This, 
after all, was a revolution; and all revolutions, by their nature, are illegal. (1996, 189) 

Enligt dumans medlemmar hade folkmassorna på gatan ingen auktoritet att överlämna 
makten till Duman då en sådan regering hade saknat en formell legitimitet. Men Figes 
påminner om att detta var en revolution och alla revolutioner är till sin natur, olagliga . 
Den 15 september 1917 avskaffade den provisoriska regeringen monarkin, utropade Ryssland 
till republik (ibid, 435) och upphävde därmed också “formellt” konstitutionen från 1906. 
Om man anser att maktövertagandet i oktober 1917 var en kupp för att den inte följde 
konstitutionen, då bör man först klargöra vilken konstitution det ryska folket borde följa om 
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de ville förändra landet. Det fanns nämligen inte någon konstitution i bruk! Varken Tsaren 
eller den provisoriska regeringen följde någon konstitution, och med Orlando Figes ord: alla 
revolutioner är till sin natur olagliga. 

Resultat om läromedlens beskrivning av oktoberrevolutionen som en kupp 

Jämför vi läromedlens texter med den ledande forskning jag presenterar på ämnet, anser jag i 
och med denna redogörelse att påståendet att upproret den 25-26 oktober var en kupp, inte 
kan anses vara sakligt. Detta för att påståendet med stöd i originalkällor och ledande 
forskning tydligt kan bestridas. För att vara sakligt, alltså inriktat på fakta, måste läromedlet 
förmedla “säkert konstaterade sakförhållanden” (SAOL) eller “sakförhållanden som inte kan 
bestridas” (NE och SO). 
 
Det perspektiv jag här redovisat med stöd i ledande forskning och originalkällor, att 
bolsjevikerna var Rysslands största och ledande parti, och att upproret i oktober hade ett stort 
folkligt stöd, bör anses vara mycket relevant för förståelsen av den Ryska revolutionen. Det 
bör också anses vara något som bör finnas med för kravet på allsidighet för att “sam tidigt 
omfatta de flesta om råden eller aspekter av betydelse” (NE och SO). Men dessa fakta har helt 
utelämnats i läromedlen. Därför kan inte beskrivningen av upproret den 25-26 oktober i 
läromedlen anses vara allsidig. 

En sista anmärkning 

Gleerups uppger att Lenin en vecka efter upproret utses till regeringschef, vilket inte stämmer 
med någon källa jag hittat. Lenin väljs till ordförande för folkkommissariernas råd den 8 
november 1917 (gregoriansk/vår tideräkning) av den Andra Allryska sovjetkongressen, alltså 
en dag efter upproret (se Pipes 1990, Service 2000). 
 

Centralt fynd 2: Nedstängningen av den konstituerande församlingen 

Ett annat område där åsikterna går isär är hur upplösandet av den konstituerande 
församlingen i januari 1918 gick till. Liber (Tordai, 2012) skriver: 

“Sedan [efter upproret] såg Lenin till att alla sovjeterna runt om i landet godkände honom som hela 
Rysslands nya ledare. Han lovade att det snart skulle hållas fria val för att demokratiskt bestämma hur 
Ryssland skulle styras. Men det valet förlorade Lenins parti. Därför gjorde Lenin ännu en kupp. Han lät 
sina soldater stövla in och stänga den nyvalda riksdagen med våld. Politikerna som folket valt kastades 
ut” (2012, 122) 

Natur & kultur (Hildingsson, 2012) skriver:  
“Knappt hade parlamentet inlett sitt arbete förrän Lenin satte in beväpnade arbetare. De körde ut de 
valda parlamentsmedlemmarna, parlamentet upplöstes och bolsjevikerna tog över makten.” (2012, 325) 

Gleerups skriver (Nilsson m fl, 2019):  
“Rysslands första demokratiska val 
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Den tillfälliga regeringen hade utlyst det första demokratiska valet i Rysslands historia strax före 
bolsjevikernas statskupp. Valet genomfördes trots kuppen och blev en stor framgång för landets 
socialistiska partier som sammanlagt fick långt över hälften av rösterna. Men för bolsjevikerna blev det 
en besvikelse. Endast i Petrograd och i Moskva hade partiet en knapp majoritet. 
[...] 
När de nyvalda parlamentsledamöterna kom till Petrograd i januari 1918 fick de ett oväntat 
mottagande. Huset där de sammanträdde omringades av beväpnade bolsjevikanhängare och alla 
ledamöter tvingades resa hem redan efter en dag. Lenin förklarade att bolsjevikerna inte hade tagit 
makten för att skapa demokrati.” (2012, 4) 

Läromedlen menar att Lenin efter “sin kupp” ser till att alla sovjeter godkänner honom som 
Rysslands ledare (Liber). Lenin utlovar att det snart ska hållas ett demokratiskt val, detta är 
enligt Liber och Gleerups det första och enda demokratiska valet som hålls. Lenins parti 
förlorar valet (Liber) och får bara en knapp majoritet i Moskva och Petrograd (Gleerups). 
Lenin gör en till kupp (Liber), och sätter in beväpnade arbetare (Natur & Kultur) som stövlar 
in, stänger ner församlingen med våld och kastar ut politikerna (Liber). Politikerna tvingas 
därför resa hem redan efter en dag (Gleerups). Bolsjevikerna tar över makten (Natur & 
Kultur) och Lenin förklarar att bolsjevikerna inte tagit makten för att skapa demokrati 
(Gleerups). 
 
Alex Grant (2017) är en av många som skriver om ämnet som har en annan syn på 
händelserna. Grant skriver på följande vis: 

“Resultaten [i valet till konstituerande församlingen] var 41 procent för socialistrevolutionärerna, 24 
procent för bolsjevikerna [...] Tyvärr var splittringen mellan de vänstersocialistrevolutionärerna, som 
stödde sovjetmakten, och högersocialistrevolutionärerna inte formaliserad när 
socialistrevolutionärernas representanter valdes. Därför var högersocialistrevolutionärerna betydligt 
överrepresenterade i partilistorna och bönderna fick inte göra ett verkligt val. [...] När den 
konstituerande församlingen sammanträdde den 18 januari 1918 [...] tog [delegater] med ljus och 
smörgåsar utifall strömmen skulle brytas. Klockan fyra på morgonen sa vaktchefen, en anarkist: 
"Vakten är trött. Jag föreslår att ni avslutar mötet och låter alla gå hem." Och det var slutet för en 
församling som ingen var villig att kämpa för. Den var inte tillräckligt demokratisk för arbetarna som i 
stället vände sig till sovjetdemokratin, och den var för demokratisk för de kapitalistiska generalerna 
som förberedde sig för att inleda inbördeskriget för att återinstallera någon form av autokrati (12, 2017) 

Grant menar alltså att partilistorna som fanns i valet inte representerade de existerande 
partierna på ett riktigt sätt då Socialistrevolutionärerna splittrades i två efter att listorna hade 
fastställts. Högersocialistrevolutionärerna var överrepresenterade på 
Socialistrevolutionärernas listor. Den konstituerande församlingens möte avslutas när en 
vaktchefen, en anarkist, säger att vakterna är trötta och föreslår att alla ska gå hem. Grant 
menar att få var beredda att kämpa för den konstituerande församlingen. Arbetarna tyckte den 
var för odemokratisk och ville istället ha sovjetdemokratin och generalerna som stod på 
kapitalisternas sida tyckte den var för demokratisk. 
Läromedlen ger en dramatisk bild av händelserna kring den konstituerande församlingen och 
ser det som bolsjevikernas sätt att ta makten själva och avskaffa demokratin trots att få 
stöttade dem. Grant porträtterar istället händelserna på ett lugnare sätt och är en av de som 
menar att få brydde sig om den konstituerande församlingen då sovjeterna tog dess plats. 
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Så hur var det egentligen? Ger läromedlen här en saklig och allsidig bild? 
 
Vi kan dela in läromedlens påståenden i olika områden: 

- Lenin ser till att alla godkänner honom som Rysslands nya ledare 
- Lenin lovar att det ska hållas demokratiska val 
- Valet till den konstituerande församlingen som det enda/första demokratiska valet 
- Lenins parti förlorar valet. Endast i Petrograd och Moskva fick partiet en knapp 

majoritet 
- Lenin låter soldater stövla in och stänga församlingen med våld. Politikerna kastas ut. 

Lenin sätter in beväpnade arbetare. 
- Lenins motstånd mot demokratin. Varför stängs församlingen ner? 

Lenin ser till att alla godkänner honom som Rysslands ledare 

Låt oss börja genomgången med Libers påstående (Tordai, 2012): “ Sedan [efter upproret] såg 
Lenin till att alla sovjeterna runt om i landet godkände honom som hela Rysslands nya 
ledare.”  Författaren menar att Lenin såg till att alla sovjeterna godkände honom. Läser man 
denna mening kan man få intrycket av att Lenin är ensam herre i huset och tvingar alla andra 
till underkastelse. Lenin framstår uppenbart som mycket osympatisk i och med detta. Hur 
gick det till? Anweiler (1974), som specialiserat sig på sovjeterna, redogör noggrant för 
händelseförloppet: 

“The best and most reliable communication between the revolution's center and the provincial localities 
[after the insurrection] was furnished by delegates returning home from the soviet congress. In 
numerous cities the soviet joined the revolution after the delegates had reported. More than 1,000 
agitators (primarily sailors, factory workers, and garrison soldiers) sent out by the Petrograd 
revolutionary committee and later by the All-Russian Central Executive Committee, as well as soldiers 
returning home from the front, served as emissaries of soviet power. (1974, 196) 
[...] 
In the weeks following the October rising new elections to the soviets were often held and usually 
resulted in a majority for the Bolsheviks and Left Social Revolutionaries. (1974, 197) 

Detta är ett annat sätt att beskriva det på. Kommunikationen mellan revolutionens centrum 
Petrograd och resten av landet skedde genom att delegater återvände hem från den Andra 
Allryska Sovjetkongressen. I “talrika” städer anslöt sig sovjeterna till revolutionen efter att 
delegaterna rapporterat. Agitatorer sändes ut av Petrograds revolutionära kommitté och den 
Allryska Centrala Exekutivkommittén, samtidigt som soldater återvände från fronten. Dessa 
agitatorer och soldater fungerade som sändebud för sovjetmakten. Veckorna efter 
oktoberupproret hölls nya val till sovjeterna där Bolsjevikerna och Socialistrevolutionärerna 
vanligtvis fick majoritet. Det stämmer alltså som vi kan se att en överväldigande majoritet av 
sovjeterna stödde den nya regeringen, om vi lägger samman bolsjevikernas och vänster-SR:s 
totalt dominerande ställning på Sovjetkongresen (67%, se tabell 1 ovan, kolumn II) med 
resultaten i sovjetvalen efter upproret (Anweiler 1974, 197). Men det var alltså genom 
demokratiska val och kom oftast som ett resultat av att kongressdelegater eller soldater 
återvände hem eller genom att agitatorer sändes ut.  
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Men långt ifrån alla stödde den nya regeringen som vi kan se utifrån följande exempel 
(Anweiler, 1974): 

"Red October" in the provinces lasted for weeks and in places turned into civil war. The attitude of 
local soviets also varied widely; some immediately joined the Petrograd insurrection or temporized, 
while others were openly anti-Bolshevik. (1974, 195) 
[...] 
The workers and soldiers soviets of Vologda and Vyatka were among the few in the northern districts 
that opposed the Bolshevik revolution [...] The Bolsheviks' weakness in northern districts later helped 
the Entente in its intervention. In June 1918, for example, the Murmansk soviet broke with Moscow. 
(ibid, 197) 
[...] 
In some localities, as in Tambov and the large industrial settlement of Izhevsk in Vyatka province, the 
two parties [Mensheviks and right-wing Social Revolutionaries) even won a majority in the new soviet 
elections of April and May 1918. (ibid, 229) 

Det verkar utifrån Anweilers efterforskningar som att Lenin misslyckades med att se till att 
alla sovjeter godkände honom som Rysslands nya ledare. Röd Oktober ledde till inbördeskrig 
på vissa ställen och detta krig varade till oktober 1922 (Mawdsley, 2007, 230) och vissa 
sovjeter var öppet anti-bolsjevikiska, däribland Vologda och Vyatka. I Vyatka vann 
Mensjevikerna och Högersocialistrevolutionärerna som var emot regeringen majoritet i 
Sovjeterna i april och maj 1918. Murmansksovjeten bröt med Moskva i juni 1918.  
 

Lenin lovar demokratiska val 

Liber (2012) menar att Lenin “lovade att det snart skulle hållas fria val för att demokratiskt 
bestämma hur Ryssland skulle styras.” Här vill de få det till att Lenin menade att det ännu 
inte hållits demokratiska val men att de snart skulle hållas. Stämmer det? 
 
Visst lovade Lenin och den allryska sovjetkongressen att det skulle hållas val till en 
konstituerande församling, något som den provisoriska regeringen skjutit på i det längsta och 
misslyckats med att genomföra (Figes 1996, 348). Men Lenins position var att valen till 
sovjeterna, som vi sett redan hade genomförts till den Andra Allryska Sovjetkongressen, var 
mycket mer demokratiska än vad en konstituerande församling kunde vara, som vi bland 
annat kan se av följande citat: 

“2. När den revolutionära socialdemokratin ställt upp kravet på att en konstituerande församling skulle 
inkallas, har den ända sedan början av revolutionen 1917 vid flera tillfällen betonat, att en 
sovjetrepublik utgör en högre form av demokratism än en vanlig borgerlig republik med en 
konstituerande församling.” (Lenin, Teser om konstituerande församlingen, 1917, 1) 

Valet till den konstituerande församlingen som det enda eller första 

demokratiska valet 

Vi har just fått en inblick i vad Lenin tyckte om den konstituerande församlingen. Men vi kan 
se på Libers citat på ett annat sätt också, att författaren beskriver hur det faktiskt låg till. Låt 
oss titta på citatet en gång till: 

Han [Lenin] lovade att det snart skulle hållas fria val för att demokratiskt bestämma hur Ryssland 
skulle styras. Men det valet förlorade Lenins parti. (Tordai, 2012, 122) 
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Författaren till läromedlet menar alltså att det snart ska hållas fria val för att demokratiskt 
bestämma Rysslands styrelsesätt. Tordai använder också kursiv för ordet demokratiskt att 
understryka att det demokratiska skulle var någonting annorlunda eller nytt (kursiven 
används för att betona ord i läromedlet, inte som ett sätt att markera viktiga ord som eleverna 
ska lära sig). Och i och med att han skriver “det valet förlorade Lenin”, blir det uppenbart att 
det bara fanns ett demokratiskt val, och det var valet till konstituerande församlingen. 
Gleerups (2019, 4) skriver på ett liknande sätt att “Den tillfälliga regeringen hade utlyst det 
första demokratiska valet i Rysslands historia strax före bolsjevikernas statskupp.“ 
 
Sovjeternas demokratiska karaktär har redovisats i resonemanget ovan gällande den Andra 
Allryska Sovjetkongressen. För att ytterligare understryka sovjeterna och den nya 
sovjetregeringens demokratiska karaktär kan vi titta på vad Ronald Grigor Suny (1998) 
skriver. Suny är direktör på Eisenberg-institutet för Historiska studier samt professor i social 
och politisk historia vid Universititet i Michigan och professor emeritus i statsvetenskap och 
historia vid Universitetet i Chicago. Suny är specialiserad på Sovjetunionens historia. 

“In its earliest incarnation soviet government was potentially one of the most democratic in history. It 
was to be immediately responsible to the Central Executive Committee of Soviets ( VTsIK), which was 
elected by the congresses of soviets, which in turn were to be elected from the democratically elected 
local and regional soviets.” (123) 

Enligt Suny var alltså sovjetregeringen i sin tidigaste inkarnation potentiellt en av de mest 
demokratiska i historien med ett system där regeringen stod ansvarig inför sovjeternas 
centrala exekutivkommitté, vald av sovjetkongressen. Även de lokala och regionala 
sovjetvalen var demokratiska enligt Suny. Detta strider uppenbart mot både Gleerups och 
Libers beskrivningar och visar att det inte bara var ett demokratiskt val i Ryssland. 

Lenins parti förlorar valet 

Hur gick det då i valet till konstituerande församlingen? Liber skriver som vi sett att Lenins 
parti förlorade och Gleerups att valet blev en stor framgång för landets socialistiska partier 
men att det blev en besvikelse för bolsjevikerna. “Endast i Petrograd och i Moskva hade 
partiet en knapp majoritet.” 
Låt oss studera resultatet i valet till den konstituerande församlingen. Siffrorna är 
sammanställda av Oliver H. Radkey, professor i rysk historia på University of Texas at 
Austin, och specialiserad på den ryska konstituerande församlingen, Radkey räknas av många 
framstående forskare, bland annat Orlando Figes som den främst auktoriteten på området. 
 

Parti Röster Procent Deputerade 

Socialist-revolutionära Partiet (SR) 17 943 000 40,4% 380 

Bolsjevikerna 10 661 000 24,0% 168 
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Konstitutionellt Demokratiska Partiet 
(Kadetterna) 

2 088 000 4,7% 17 

Mensjevikerna 1 144 000 2,6% 18 

Övriga 8 198 000 18,4% 120 

Totalt 44 577 000 100% 

 

Totalt; 703 

 
Tabell 2 (Källa: Oliver H. Radkey, Russia goes to the polls, 1950, 148-160 ) 
Som vi kan se i Tabell 2 ovan var det två partier som dominerade valet, 
Socialistrevolutionärerna (40,4 %) och Bolsjevikerna (24,0 %). Vi kan inledningsvis 
konstatera att det är svårt att som Gleerups kalla de övriga socialistiska partierna för 
framgångsrika, Mensjevikerna som det tredje största socialistiska partiet landar i valet på 2,6 
%. 
Innan vi går vidare och studerar dessa siffror kan vi snabbt beröra påståendet om 
Bolsjevikerna endast hade en knapp majoritet i Petrograd och Moskva. Läser vi 
redovisningen längst bak i Radkeys bok, Russia goes to the polls (1950, 148-160) är det 
möjligt att sammanställa följande summering av de ställen där Bolsjevikerna blev största 
parti. 
Vad vi ser är att bolsjevikerna hade en förkrossande majoritet i många städer och 
industricentra som Minsk (63,1 %) och Tver (59,8 %) samt i tre av fem arméfronter, alltså 
inte “en knapp majoritet endast i Moskva och Petrograd”, som Gleerups hävdar. I Flottan i 
Baltikum räknar bolsjevikerna ett stöd på 62,6 %, på Västfronten 66,9 % och i Lettland har 
Bolsjevikerna ett stöd på 72,0 %. Det överväldigandet stödet för bolsjevikerna vid fronten 
kan enligt Radkey förklaras med en oerhörd krigströtthet bland soldaterna (1950, 75) 
 

Område Valresultat 

Bolsjevikerna

i procent 

Lettland  72,0 %  

Västfronten 66,9 % 

Minsk 63,1 % 

Flottan i Baltikum  62,6 % 

Tver 59,8 % 

Moskvaprovinsen  56,5% 
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Norra fronten  56,1 % 

Vladimir  56,0 % 

Smolensk 54,9 % 

Vitebsk 51,2% 

Petrogradprovinsen 50,0 % 

Tula 45,9 % 

Estland  40 % 

Tabell 3 (Källa: Radkey, Russia goes to the polls , 1950, 148-160)  
 
Låt oss nu titta mer noggrant på det nationella resultatet. SR dominerade på landsbygden 
(Radkey, 1950, 10) och vi kan klart konstatera att valet blev en enorm framgång för SR. Det 
var bara ett problem, det socialistrevolutionära partiet existerade inte längre. Det hade 
splittrats i två. Listorna sattes i september och första delen av oktober innan upproret 
(Radkey, 1964, 284), splittringen blev definitiv i november, just efter valet. Detta sätter 
onekligen ett frågetecken över valresultatet som vi ska se. Det största partiet splittras i två där 
den ena delen stöder bolsjevikerna och ingår i regeringen med bolsjevikerna från och med 
november. Radkey argumenterar på följande sätt:  

“A large and growing element within the PSR was becoming less and less distinguishable from 
Bolshevism; right after the election it would split off from the parent body and become the Party of the 
Left SR's. 
The election, therefore, does not measure the strength of this element. The lists of party candidates 
were drawn up long before the schism occurred; they were top-heavy with older party workers whose 
radicalism had abated by 1917.  
the leftward current was doubtlessly stronger everywhere on November 12 than when the lists had been 
drawn up.” (1950, 74) 

Enligt Radkey existerar alltså i det Socialistrevolutionära partiet ett stort och växande element 
som blev allt svårare att särskilja från bolsjevikerna, just efter valet avskiljer sig denna del av 
partiet och blir just Vänster-SR. Valet till konstituerande församlingen mäter inte styrkan hos 
detta element (som tveklöst var starkare 12 november) då listorna sattes långt innan schismen 
mellan högern och vänstern inleddes.  
Figes (1996) sammanfattar Radkeys nogranna utläggning på följande sätt:  

“According to Oliver Radkey, the best authority on this subject, the peasants were more or less split 
down the middle between the two parties [the Left- and the Right-SR:s], although the Right SRs 
probably came out on top in the elections because they retained the bulk of the provincial party 
organizations and were thus better prepared for the campaign.” (1996, 489) 

Figes menar alltså att bönderna hade splittrats på mitten  mellan Vänster-SR och Höger-SR, 
men att högern höll kontrollen över den största delen av de provinsiella partiorganisationerna 
och var bättre förberedd för kampanjen. 
EH Carr (1950), professor i internationell politik vid Universitetet i Wales, Aberystwyth, 
lägger till: 
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“The SRs had gone to the polls as a single party presenting one list of candidates. Its election manifesto 
had been full of lofty principles and aims but, though published on the day after the October revolution, 
had been drafted before that event and failed to define the party attitude towards it. Now three days 
after the election the larger section of the party had made a coalition with the Bolsheviks, and formally 
split away from the other section which maintained its bitter feud against the Bolsheviks. The 
proportion between Right and Left SRs in the Constituent Assembly — 370 to 40 — was fortuitous. It 
was entirely different from the corresponding proportion in the membership of the peasants' congress, 
and did not necessarily represent the views of the electors on a vital point which had not been before 
them.” (1950, 111) 

SR-partiet hade enligt Carr inte tillkännagjort sin inställning till Oktoberrevolutionen, och tre 
dagar efter valet till konstituerande församlingen hade Vänster-SR ingått en koalition med 
Bolsjevikerna och formellt avskilt sig från högerdelen av SR-partiet som stod var fortsatt 
bittra fiender till Bolsjevikerna. Att det nu var 370 delegater i den valda konstituerande 
församlingen som tillhörde Höger-SR var slumpartat och stämde inte överens med 
proportionerna av delegater på Bondesovjeternas Kongress. Det motsvarade inte heller 
åsikterna hos valmanskåren i förhållande till Oktoberrevolutionen.  
 
Låt oss väga in dessa uppgifter i valresultatet. Om vi utgår från att Radkey och Figes har rätt 
när de säger att Socialistrevolutionärerna splittrades på mitten, och delar antalet SR-mandat, 
380 deputerade, på två ger det oss 190 deputerade i det nya Vänster-SR-partiet och 190 
deputerade för Höger-SR. Sätter vi de 190 Vänster-SR-delegaterna i koalition med 
Bolsjevikernas 168 mandat ger det 358 mandat till Bolsjevikernas och Vänster-SR:s 
koalition. 358 mandat utgör 50,9 % av delegaterna i den konstituerande församlingen.  
Delar vi antalet röster för socialistrevolutionärerna ( 17 943 000) på två ger det 8 971 500 till 
Vänster-SR och lika många, 8 971 500 röster till Höger-SR.  Bolsjevikerna fick som vi ser i 
tabellen ovan 10 661 000 röster. Detta gör Bolsjevikerna till det största partiet i antalet röster. 
Detta är grovt räknat, och vi kan inte vara säkra på om utfallet varit exakt detta, men det ger 
en ungefärlig fingervisning om var valresultatet skulle ha hamnat om listorna varit 
uppdaterade och de verkligt existerande partierna i landet hade haft egna valsedlar. Och det 
sätter onekligen ett frågetecken kring Libers påstående att Lenins parti förlorade.  
 

Den våldsamma nedstängningen av den konstituerande församlingen 

Lät Lenin sina soldater “stövla in och stänga den nyvalda församlingen med våld” som Liber 
säger? Satte Lenin in beväpnade arbetare som Natur & Kultur skriver? Låt oss ta det i två 
delar, 1) Vad gav Lenin för order och 2) Vad hände?  
Vad har professor Orlando Figes (1996) att säga om saken? 

Raskolnikov, the leader of the Kronstadt sailors, introduced their Declaration of the Rights of the 
Working People. When this was rejected, by 237 votes against 146, the Bolsheviks declared the 
Assembly to be in the hands of the 'counter-revolutionaries' and walked out of the hall. A recess was 
called, while the Bolsheviks and Left SRs discussed what to do. The latter, wavering as usual, wanted 
to delay the dissolution, but Lenin was adamant: 'the situation is now clear and we can get rid of them'. 
It was resolved to dissolve the Assembly, [...] Lenin instructed the Red Guards not to use violence: 
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when the deputies left, the palace was to be locked up and no one allowed to convene there on the 
following day. At 2 a.m., having satisfied himself that everything was under control, Lenin returned to 
the Smolny, and went to bed. (1996, 496) 

Här kan vi se att Bolsjevikerna och Vänster-SR beslutar att upplösa den konstituerande 
församlingen efter att den vägrar godkänna sovjeterna som den högsta auktoriteten i landet 
genom att rösta nej till Deklaration om det arbetande och utsugna folkets rättigheter (1918). 
Men Lenin ger instruktioner till rödgardisterna att inte använda våld.  Församlingen skulle få 
fortsätta så länge de ville men inte släppas in nästa dag. Sedan åkte Lenin hem. 
Alla källor bekräftar dessa uppgifter: Lenin gav, precis tvärtom  mot vad Liber hävdar, order 
om att inte använda våld. Men blev det sedan våldsamt? Användes stor fysisk kraft och 
skadades någon? 
Efter att ha läst det mesta som går att läsa om denna tillställning, vittnesmål och de mest 
ansedda forskarna på området finns det inga uppgifter någonstans som visar att någon 
“stövlade in” att det blev våldsamt eller att någon “kastades ut”, inte heller att “beväpnade 
arbetare sattes in”. Det mest våldsamma som går att hitta är en episod där två soldater riktade 
sina gevär mot ordföranden för församlingen. Låt oss återigen citera Oliver Henry Radkey, 
professorn i rysk historia på University of Texas at Austin. Han specialiserade sig på att 
studera just den ryska konstituerande församlingen 1917-1918 samt det ryska 
socialistrevolutionära partiet. I Radkeys bok Sickle under the Hammer (1964) sammanväger 
han de många vittnesmålen: 

“While he was speaking, two of the Kronstadt sailors, cleverly screening themselves behind their 
companions, had brought him under the sights of their rifle. They may, of course, merely have been 
bored and seeking a diversion, but it is also possible that their caution sprang from grim intent, and 
that, in the absence of other game, they had determined to get themselves a "lord." Lenin, informed of 
what was happening, sent down a commissar to frustrate their design. "If papa says no, then no it must 
be," they said, and lapsed into passivity. But they were "fed up" with this hapless man…” (395) 

Två Kronstadtsmatroser riktar i hemlighet vid ett tillfälle sina gevär mot ordföranden för 
församlingen, Höger-SR-mannen Chernov, antingen för att de var uttråkade eller för ett 
allvarligare uppsåt. Detta inträffar innan Lenin har åkt hem och han blir informerad om vad 
som händer. Han skickar ner en kommissarie som stoppar deras förehavanden, och därefter 
slutar matroserna rikta sina gevär mot Chernov. Här bekräftas åter att Lenin ville hålla 
tillbaka hot och våld mot församlingen. 
 
Hur avslutades då mötet? Radkey (1964) sammanfattar: 

 
“It was decided not to interrupt the session but to let it run down, to prevent resumption on the morrow, 
and then to proclaim the assembly dissolved. The sailors, having seen to the inviolability of the 
deputies, were to let them leave freely and then lock them out. But the sailors were tired and wanted to 
sleep. They decided to speed things up a bit. Zhelezniakov approached Chernov, called to his attention 
the fatigue of the guard, and invited him to close the session. Chernov was engaged in reading the land 
law at the moment. He was taken aback but recovered to say that "all members of the Constituent 
Assembly are also very tired but no amount of fatigue can stop the reading of the land law for which 
Russia is waiting." An uproar followed his words, and he added that the assembly would disperse only 
if force were used. Chernov then held snap votes on the more important legislation, overwhelming the 
Baltic sailor with his volubility. [...] Chernov did not act until the "guiding three" (actually five) of the 
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SR delegation sent him a note suggesting that the proceedings be suspended. At any rate, the session 
had been going on for more than twelve hours, and it had been a strenuous one.  
 
It was 4:40 A.M. when he proclaimed the session close” (1964, 413) 

Det hade alltså enligt Radkey beslutats av Bolsjevikerna och Vänstersocialistrevolutionärerna 
att man skulle låta församlingens delegater fortsätta tills de var nöjda för natten och lämna 
frivilligt. Men vakterna var nu trötta och ville sova, och de ville därför skynda på processen. 
Anarkisten Zhelezniakov går fram till Chernov och säger att vakten är trött och ber honom att 
avrunda mötet. Det vill inte Chernov och säger att han vägrar avsluta mötet. Det skriks i 
salen. Därefter fortsätter Chernov och församlingen anta en mängd lagar. Men efter att fem 
ledare för SR-delegationen skickar en lapp där de uppmanar honom att ajournera mötet ger 
Chernov med sig. 
Figes (1996) beskriver de sista minutrarna av mötet på detta sätt:  

“[Chernov] finally agreed to adjourn the meeting until the following afternoon. The only session of the 
Constituent Assembly had finally ended: it was 4.40 a.m. on 6 January. The delegates sheepishly filed 
out and the Tauride Palace was then locked up.” (1996, 496) 

Chernov ajournerar alltså mötet kl 4:40 på morgonen, delegaterna lämnar salen och 
Tauridpalatset låses. 
Här har vi fått historien om den konstituerande församlingen berättad som de främsta 
forskarna på området berättar den, baserat på vittnesmål av de närvarande. Det är svårt att få 
samma bild i huvudet av att läsa Radkey eller Figes, jämfört med att läsa läroböckerna. 

Lenins motstånd mot demokratin. Varför stängs församlingen ner? 

Varför stängdes församlingen ner? Var det som Gleerups skriver: “ Lenin förklarade att 
bolsjevikerna inte hade tagit makten för att skapa demokrati. ” Eller som Natur & Kultur 
skriver, för att bolsjevikerna skulle ta makten? 
 
Vi kan börja med påståendet att Lenin menade att man inte tagit makten för att skapa 
demokrati. Går vi igenom Lenins samlade verk från maktövertagandet och framåt kan vi 
ingenstans hitta något citat som liknar Gleerups påstående. 
 
Som vi sett tidigare när vi citerat Carr (1950) ingick Vänstersocialistrevolutionärerna i 
regeringen från november och därför är det mycket tveksamt att säga att “Bolsjevikerna tog 
makten” (Natur & Kultur, 2012) då de inte var ensamma i att inneha makten. Så vad är då 
bakgrunden till nedstängningen? 
 
Radkey (1964) skriver om situationen som hade utvecklats: 

“A tense situation had developed in the capital. A common revolutionary phraseology masked only 
partially an irreconcilable clash of opinion between the partisans of ALL POWER TO THE 
CONSTITUENT ASSEMBLY and those of ALL POWER TO THE SOVIETS.” (1964, 376) 

Det fanns enligt Radkey en oförsonlig motsättning mellan de som ville ge all makt till den 
konstituerande församlingen och de som ville ge all makt till sovjeterna. Detta blir tydligt vid 
församlingens öppnande den 5 januari. Den konstituerande församlingens första möte inleds 
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med att Deklaration om det arbetande och utsugna folkets rättigheter tas upp till omröstning . 
Radkey (1964, 396) understryker att det viktigaste budskapet i denna deklaration är dess 
första paragraf: 

“Konstituerande församlingen beslutar: 
1. Ryssland förklaras för arbetar-, soldat- och bondedeputeradesovjeternas republik.         
Hela den centrala och lokala makten tillhör dessa sovjeter.” 

Med röstsifforna 237 mot 146 faller denna deklaration. (Radkey, 1964, 396) 
Två valda församlingar stod nu alltså emot varandra och gjorde anspråk på den högsta 
makten i landet samt hade två fundamentalt olika sätt att styra landet på, en baserat på 
Sovjetdemokrati, den andra baserad på ett parlamentariskt system. Detta faktum gjorde det 
omöjligt för dem att samexistera. Den ena var tvungen att ge vika för den andra. Vilken 
församling var då den som på bästa sätt uttryckte majoritetens vilja och hade högst 
legitimitet? Sovjetkongressen eller den konstituerande församlingen?  
 
Utifrån resonemanget ovan om valresultatet kan vi konstatera att när valet genomförs menar 
två av Rysslands tre största partier, Bolsjevikerna och Vänstersocialistrevolutionärerna att 
den högsta makten i landet ska tillhöra Sovjetkongressen och inte den konstituerande 
församlingen. 
 
För att ge en idé om hur stödet för den konstituerande församlingen såg ut i förhållande till 
sovjeterna kan vi få hjälp av Figes (1996) och genom att fråga oss, vad blev reaktionerna på 
Bolsjevikerna och Vänstersocialistrevolutionärernas beslut att stänga ner församlingen? 
Orlando Figes svarar utförligt på frågan: 

There was no mass reaction to the closure of the Constituent Assembly. [...]There was an even more 
profound indifference among the peasantry, the traditional base of support of the SR Party. [...] to the 
mass of the peasants, [...] it was only a distant thing in the city, dominated by the 'chiefs' of the various 
parties, which they did not understand, and was quite unlike their own political organizations. [...] The 
village Soviets were much closer to the political ideals of the mass of the peasants, being in effect no 
more than their own village assemblies in a more revolutionary form. Through the village and volost 
Soviets the peasants were already carrying out their own revolution on the land, and they did not need 
the sanction of a decree by the Constituent Assembly (1996, 498) 

Figes slår fast att massorna inte reagerade på nedstängningen av den konstituerande 
församlingen. Bönderna var än mer likgiltiga. För dem var det en avlägsen sak i staden som 
de inte förstod sig på. Byasovjeten var mycket närmare bondemassornas politiska ideal. 
Bondesovjeterna genomförde redan sin revolution i omfördelningen av jorden som 
sanktionerats av Sovjetkongressen. De behövde inte den konstituerande församlingen för att 
genomför sin jordreform. Figes förklarar vidare: 

 
To be sure, out of habit, or deference to their village elders, the mass of the peasants would cast their 
votes for the SRs in the elections to the Constituent Assembly. But very few were prepared to fight the 
SR battle for its restoration, [...] Virtually all the resolutions from the villages on this question made it 
clear that they did not want the Assembly to be restored as the 'political master of the Russian land' 
(ibid, 498) 
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Få bönder var enligt Figes beredda att delta i Höger-SR:s kamp för församlingens 
återupprättande och de bondesovjeterna skickade också resolutioner där de förklarade att de 
inte ville att församlingen skulle vara herre över Ryssland. 

“As Sokolov later acknowledged from his experience as an SR propagandist in the army: [The] 
sympathies [of the mass of the front-line soldiers] were clearly with the Soviets. These were the 
institutions that were near and dear to them, reminding them of their own village assemblies ... I more 
than once had occasion to hear the soldiers, sometimes even the most intelligent of them, object to the 
Constituent Assembly. To most of them it was associated with the State Duma, an institution that was 
remote to them. 'What do we need some Constituent Assembly for, when we already have our Soviets, 
where our own deputies can meet and decide everything?'” (ibid, 499) 

Figes lyfter alltså fram att även Sokolov, tillhörande Höger-SR visar att soldaterna föredrog 
sovjeterna framför den konstituerande församlingen, som associerades med den gamla 
duman.  

“After their defeat in the capital the SRs returned to their old provincial strongholds to rally support for 
the restoration of democracy. It was to prove a painful lesson in the new realities of provincial life. 
They found the local peasantry largely indifferent to the closure of the Constituent Assembly and their 
own party organizations in a state of decay.“ (499) 

Slutligen visar Figes på Högersocialistrevolutionärernas besvikelse när de inser att de inte 
kan samla något stöd bland sin traditionella bas, för att återupprätta församlingen. 
 
Detta bör anses vara ett perspektiv av stor betydelse för förståelsen av den konstituerande 
församlingens öde. Enligt Figes kan vi se att denna församling i stort saknade folkligt stöd då 
både bönderna och soldaterna föredrog sovjeterna som det bästa sättet att styra landet på. 

Resultat om läromedlens beskrivning av den konstituerande församlingen 

 
Vad blir resultatet i undersökningen om de den konstituerande församlingen? Utifrån 
jämförelser mellan läromedlen och beskrivningar av ledande forskare på området, kan vi 
konstatera att det finns stora skillnader i beskrivningen. Det är lätt att bestrida de uppgifter 
läromedlen lämnar. Även i detta fall brister läroböckerna allvarligt i saklighet då vi borde 
kunna kräva av författarna att de använder sig av uppgifter som står sig vid granskning, att de 
saker som påstås är “säkert konstaterade sakförhållanden” (SAOL) eller “sakförhållanden 
som inte kan bestridas” (NE och SO). 
Det redovisade perspektivet av ledande forskare på nedstängningen av de konstituerande 
församlingen bör anses vara relevant för förståelsen av händelsen och för att ge en bild “som 
samtidigt omfattar de flesta om råden eller aspekter av betydelse” (SO och NE) som är kravet 
för allsidighet. Därmed kan även läromedlen anses brista i allsidighet. 

Diskussion 

Vad denna studie syftade till var att belysa hur väl svenska populära läromedel i historia 2019 
uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet. 

Vt 2019 
Examensarbete, 15 hp 
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL), 15 hp 

31 



Vad vi har sett är att läromedlen i de undersökta delarna brustit allvarligt både i saklighet och 
allsidighet. Författarna har tagit djärva positioner mot Oktoberrevolutionen och dess ledande 
aktörer, bolsjevikerna, men antingen har de inte lyckats eller inte velat garantera sig om att 
det de skriver är sakförhållanden som inte går att bestrida. De har trots mycket bristande 
belägg för sina egna påståenden inte presenterat några alternativa sätt att se på revolutionen 
och bolsjevikerna. Det kan inte anses vara annat än allvarligt.  
Vad innebär detta för historieundervisningen? Denna studie är en liten undersökning av ett 
enormt område. Men vad vi sett är att det på det studerade området finns brister i saklighet, 
och allsidighet. Om vi jämför läromedlen med etablerad, framstående forskning skiljer de sig 
åt avsevärt. Eftersom definitionen av saklighet är att det ska vara baserat på fakta och att fakta 
innebär att något är ett obestridligt sakförhållande, kan vi konstatera att det varit full möjligt 
att bestrida de saker som sägs i läromedlen, med mycket tunga källor. 

Sveriges största läromedel i historia 2019 brister allvarligt i saklighet i vad de skriver om den 
ryska oktoberrevolutionen, de förser elever och lärare med information som kraftigt 
vilseleder, och ger en vinklad bild som talar illa om en av historiens avgörande vändpunkter. 

Det innebär att de populäraste läromedlen i Sverige bryter mot Läroplanen, och med tanke på 
läromedlens viktiga roll i undervisningen, att vi kan konstatera att många svenska elever idag 
när de läser om oktoberrevolutionen 1917 blir ensidigt påverkade för en uppfattning som 
saknar stöd i forskningen eller allvarligt ifrågasätts av ledande forskning på området. Detta 
sätter ett frågetecken över om vi kan känna tillit till svenska stora läromedel.  
För lärare i Sverige innebär det att man riskerar att lära ut saker som kan anses brista i 
saklighet. Det innebär att lärare behöver vara tillräckligt pålästa för att kunna upptäcka 
sådana sakfel, om vi vill garantera oss om att själva följa läroplanen. 
 
Sakfelen som upptäckts i denna studie sprider utan tvekan en illa grundad misstänksamhet 
mot revolutionen. Det är mycket sannolikt att en genomsnittliga ung människa som just nu 
läser någon av dessa läroböcker kommer att se med skepsis på radikala förändringar av 
samhället. 
Men brister i saklighet av detta slag kan också göra historien mindre gripbar och möjlig att 
förstå, och jag tror personligen att det kan riskera att göra historieundervisningen mindre 
intressant. Den ryska oktoberrevolutionen har präglat samtidshistorien på ett sätt som få 
andra händelser har gjort. Den hjälpte till att avsluta det första världskriget, den spelade en 
avgörande roll för det andra världskrigets utgång, samt var grunden för det kalla kriget. Dess 
betydelse är så stor att det är oöverskådligt att göra ett rättvist bokslut över dess betydelse, 
och revolutionen förtjänar utan tvekan en grundlig och rättvis genomgång. Men läromedlen 
vill bland annat få oss att tro att denna händelse kom till för att en liten grupp radikala 
människor lyckades kuppa till sig makten 1917 i världens största land och behålla makten 
fram till 1991, trots invasion och inbördeskrig. Hur ska någon elev, eller någon människa 
överhuvudtaget förväntas förstå detta?. 
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Kan det vara så att det blivit fel i läromedlet för att författarna måste skriva på ett sätt som 14 
eller 15-åriga elever förstår? Det är högst tveksamt. Om läromedlen skulle skriva exempelvis 
att arbetar-, och soldatsovjeterna röstade för att avsätta den provisoriska regeringen och själva 
ta makten, skulle det vara svårt att förstå för eleverna? Måste du använda ordet kupp för att 
en 15-åring ska förstå? Förstår en 15-åring bättre för att du skriver att bolsjevikerna “fick 
kontroll över sovjeterna i Sankt Petersburg” istället för “bolsjevikerna fick majoritet i 
sovjeterna i Ryssland”? 
 
Så hur kan vi då förklara bristen på saklighet och allsidighet i läromedlen? 
Till att börja med, i stort sett alla faktafel läromedlen har gjort sig skyldiga till är fel som 
tjänar ett syfte att tala illa om Lenin, Bolsjevikerna och Oktoberrevolutionen. Det är svårt att 
påstå någonting annat. Att kuppa sig till makten, att våldsamt stänga ner demokratiska 
institutioner för att själv få makt, att gå emot folkets vilja, är inte handlingar som många 
uppfattar som positiva. Det finns alltså anledning att misstänka att detta inte är en fråga om 
slarviga författare. Det är inte heller så att man bara återupprepat vad alla andra säger. Det är 
exempelvis mycket oklart efter att ha läst de flesta vittnesmålen från mötet med 
konstituerande församlingen, var påståendet om den våldsamheter kommer ifrån. Det går 
också emot den ledande forskningen på området. 
Varför har läroböckerna velat tala illa om oktoberrevolutionen? Det var som vi sett en fredlig 
händelse med folkligt stöd. 
Om vi börjar att kort granska förlagen: Gleerups är en läromedelsavdelning inom bokförlaget 
Liber och ingår i mediekoncernen Berling Media. Koncernen omsatte 333 Mkr 2017 enligt 
företagets hemsida. 
Liber är en del av den internationella mediekoncernen Infinitas Learning ett av de ledande 
utbildningsföretagen i Europa. Natur & Kultur är en privat stiftelse. Som alla privata företag 
har de ett intresse av att göra vinst och konkurrera på den internationella marknaden. 
Sedan kan vi ställa hos frågan vad som blev resultatet av den ryska revolutionen. Ett av de 
obestridliga resultaten av revolutionen var att privat ägande över produktionsmedlen 
avskaffades, till förmån för en nationaliserad planerad ekonomi. Vad vi kan vara säkra på att 
är att Berling Media, Infinitas Learning och Natur & Kultur inte har ett intresse av att de 
nationaliseras. En naturlig ståndpunkt för dessa företag bör vara mot Oktoberrevolutionen. 
Men frågan är större än så. 

Många kan nog förundras över brister i sakligheten. Bör inte förlagen ha bättre faktakoll? 
Men den är en gammal sanning att i varje samhälle som är uppdelat i klasser, uppdelat mellan 
de som har mycket och lever i ett överflöd, och de som å andra sidan inte har någonting, 
kommer de som lever i överflöd behöva rättfärdiga sin position samt göra allt för att 
rättfärdiga hur samhället är organiserat, samt döma ut alla försök att gå en annan väg. 

Karl Marx och Friedrich Engels, förklarade i ett av sina första gemensamma arbeten, Den 
tyska ideologin  (1846): “Den härskande klassens tankar är under varje epok de härskande 
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tankarna, d.v.s. den klass, som är den härskande materiella  makten i samhället, är samtidigt 
dess härskande andliga makt.” 
Även om jag i detta arbete, använt de mest ledande forskarna på Ryska revolutionen, 
professorer, internationellt erkända och prisbelönta författare, för att bevisa att de saker som 
påvisas i läroböckerna om revolutionen inte kan sägas vara obestridliga sakförhållanden, är 
samtidigt alla professorer jag använt som källor här, med ett undantag, fientliga till 
Oktoberrevolutionen och bolsjevikerna.  
Läser vi ledande borgerlig media idag kan vi konstatera att den härskande klassen föraktar 
oktoberrevolutionen och bolsjevismen, de räds den till och med. Adrian Wooldridge (2016) 
uttryckte i en artikel i The Economist, världen mest ansedda affärstidning och 
ekonomitidsskrift, sin oro. Wooldridge menar att världen idag alltför mycket liknar den värld 
som ledde fram till den Ryska revolutionen. Hans slutsats är att bolsjevismen är påväg 
tillbaka, och att liberaler därför måste agera mer beslutsamt för att stoppa denna utveckling. 
 
Alan Woods ger i inledningen av sin bok Bolshevism - the road to revolution (1999), en 
förklaring till rädslan och föraktet för bolsjevismen. Resonemanget går ut på att det under de 
senaste tvåtusen åren varit många slavuppror och att alla dessa krossats i blod, såväl 
Spartakusupproret som Pariskommen 1871. Men i Ryssland lyckades arbetarklassen för 
första gången störta sina förtryckare, kämpa tillbaka och vinna, och åtminstone påbörja en 
socialistisk omvandling av samhället. Detta är menar Woods, är något den härskande klassen 
inte kan förlåta. 
 
Även om Sveriges största läromedel i delen om ryska revolutionen bryter mot läroplanens 
krav på saklighet och allsidighet, följer de samtidigt och hjälper till att upprätthålla och 
reproducera den rådande, dominerande uppfattningen att bolsjevismens och 
oktoberrevolutionens idéer är idéer som bör förkastas. 
En av de ledande bolsjevikerna under den ryska revolutionen, Nikolaj Bucharin, skrev i sin 
bok Kommunismens ABCD (1920) om skolans uppgifter under det borgerliga samhället. 
Bucharin menar att skolan har tre huvudsakliga uppgifter att uppfylla. För det första, att fylla 
den kommande generationen av arbetare med hängivelse och respekt för det kapitalistiska 
regimen. För det andra, att av borgarklassens unga, skapa “kultiverade” kontrollanter av den 
arbetande befolkningen. För det tredje, skolan hjälper den kapitalistiska produktionen att 
kunna använda vetenskapen inom tekniken, och på så sätt öka kapitalististernas profit. Alla 
textböcker, menar Bucharin, är skrivna i en lämplig anda. All borgerlig litteratur tjänar 
samma syfte, då den är skriven av personer som ser upp till den borgerliga sociala ordningen 
som den naturliga, eviga och bästa av alla tänkbara regimer. På detta sätt, fortsätter Bucharin, 
fylls eleverna omärkligt med borgerlig ideologi.  
Utifrån Bucharins resonemang skulle man kunna säga att skolan, om man följer vad 
läroboken skriver om oktoberrevolutionen, visserligen bryter mot sina egna krav på saklighet 
och allsidighet men samtidigt uppfyller en än viktigare uppgift, nämligen att “fylla de 
kommande generationerna av arbetare med hängivelse och respekt för den kapitalistiska 

Vt 2019 
Examensarbete, 15 hp 
Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (VAL), 15 hp 

34 



regimen”. Skulle läromedlen i skolan å andra sidan ge en saklig bild av Oktoberrevolutionen, 
skulle det med Bucharins utgångspunkt potentiellt kunna utgöra en fara för systemet. Om 
elever lärde sig att bolsjevikerna hade ett överväldigande folkligt stöd för en annan typ av 
regim, en regering baserad på sovjeter där alla valda företrädare när som helst kunde avsättas, 
och att denna sovjetregering i sitt tidigaste skede potentiellt var “en av de mest demokratiska 
i historien” skulle det kunna inspirera tankar som inte tjänar det nuvarande samhällets 
upprätthållande. Läromedlen fyller en funktion i att reproducera den dominerande synen på 
Oktoberrevolutionen. Hur viktigt befästandet av den rådande bilden av kommunismen, 
bolsjevismen, och oktoberrevolutionen är, bevisas av att vi idag faktiskt har en myndighet i 
Sverige, Forum för levande historia, som sedan 2006 har som en av sina främsta uppgifter att 
sprida information om brott utförda av så kallade “kommunistiska regimer”. 
 
För framtida forskning innebär detta att svenska läromedel förtjänar granskning i saklighet, 
inte minst de ovan nämnda. 
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