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Beskriv Rysslands storlek
- Ryssland är världens största land
- Det är 38 gånger större än Sverige
- Landet sträcker sig över halva jordklotet
- Det bor cirka 145 miljoner människor i Ryssland

Rysslands historia
Vad har Sverige och Ryssland för gemensam historia? 
Sverige krigade mot Ryssland under stormaktstiden. 1809 förlorade Sverige det tidigare 
svenska Finland till Ryssland.

När var Ryska revolutionen? 
1917

Hur var den kommunistiska Sovjetunionen?
Kommunisterna strävade efter att göra Ryssland till ett mer jämlikt samhälle. Det skulle 
ske genom att staten ägde det mesta och ingen skulle kunna tjäna pengar på andras 
arbete. Genom femårsplaner bestämdes på förhand vad som skulle tillverkas. Jord-
bruket, fabrikerna och sjukhus var statliga. 

Sovjetunionen blir Ryssland 1991
1991 hade man för första gången fria val där folk kunde välja mellan olika partier, kom-
munistpartiet förlorade makten och Sovjetunionen fanns inte längre. 

Naturtillgångar
Vilka är Rysslands viktigaste naturtillgångar?
Olja, gas, skog, mineraler

Var finns de flesta naturtillgångar och varför kan de vara svåra att utvinna?
De flesta naturtillgångar finns i Sibirien. Vägar och avstånd kan göra att de är svåra att 
utvinna.

Statskick
Ryssland är en demokrati där makten delas mellan presidenten, duman och 
federationsrådet. Vilka demokratiska problem nämner man i filmen?

Flera regioner vill bryta sig ur den Ryska federationen. En konsekvens av detta har 
blivit terroristattacker från utbrytargrupper. En annan följd har blivit att yrket journalist 
har blivit det farligaste yrket i Ryssland. Flera journalister har mördats de senaste åren.

Ryssland – en översikt
Studiehandledning, diskussionsunderlag efter filmen
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Antal invånare:
142 000 000 cirka

Statsskick:
Republik, förbundsstat

Huvudstad:
Moskva

Viktiga floder:
Lena, Volga, Ob 

De största sjöarna:
Ladoga, Onega, Azovska sjön, Bajkalsjön

Folkgrupper:
82 % ryssar, 4 % tatarer, 3 % ukrainare, 1 % tjuvasjer, basjkirer, 1 % vitryssar samt 
ytterligare ett hundratal folkslag.

Högsta berg:
Elbrus (5624 m ö h)

Valuta:
Rubel

Språk:
Ryska är det officiella språket. En rad minoritetsspråk förekommer, till exempel 
turkiska. 

Viktigaste exportvaror:
Olja, oljeprodukter, naturgas, timmer, trävaror, metaller, kemikalier

Religion:
Rysk-ortodox kristendom. Minoriteter av muslimer, judar, protestanter m fl

Fakta om Ryssland
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