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avsnitt 1: intro
propagandauppvisningar sätt att göra reklam för det man vill att alla ska tro på
demonstrera  visa på
bestått av varit
skiftat ändrat
etniska folk
definierade beskrivna
slutna arkiv samlingar av viktiga papper som ingen får se
ringas in samlas ihop
epok  tid
normer sätt att vara på
rusta sig för göra sig beredd på
slå vakt om försöka skydda
ideal  idéer som man tror på

avsnitt 2: Kommunismens rötter
inflytelserika tänkare personer vars tankar många lyssnat till och trott på 
industrialiseringen när ett land börjar bygga fabriker
omtalade som många människor talade om 
slå vakt om skydda
förstatligas  tas över av staten
privilegier fler rättigheter än vad andra har
frivilligt av egen vilja
egendom det man äger
samhällets frukter samhällets tjänster och service
klassiskt citat ord som många känner till
omsätta göra 
alltjämt fortfarande

avsnitt 3: De rysKa revolutionerna
absolut det enda
bokstavligen som det står  
sociala reformer nya lagar som gör det bättre för människor
öppnade eld sköt mot
tändande gnista satte igång
dock men

ordlista lättläst

Övning till avsnitt 1-13  
Sovjetunionen



www.levandehistoria.se

välbärgat rikt
delaktighet få vara med
fick upp ögonen för att plötsligt se eller förstå något 
falanger grupper
antog sa ja till
tesen samlade tankar 
myntat har sagt
fronten längst fram i kriget
abdikera sluta sitt arbete
provisorisk tillfällig, för en kort tid
grundplåt  början till, grunden för
rekrytera  samla nya medlemmar
att röja ur vägen få bort
trappades upp ökade
betrakta  se på
röja ur vägen få bort
trappades upp ökade
skördat fått 

avsnitt 4: Den röDa terrorn
efter hand efter ett tag
komma i dagen bli tydliga
leverera se till att något kommer fram
lokala på mindre platser
meningsmotståndare sådana som tycker annorlunda
döpte gav namn åt
ökända känt för något dåligt  
vördnaden känna beundran för
resulterade så blev det
radikalt på ett mycket tydligt sätt
kompromiss ett mellanting 
period tid

avsnitt 5: sovjetunionen bilDas
förverkliga göra verkligt  
lokalt självstyre små orter bestämmer själva
inflytande få vara med och bestämma
sociala reformer nya lagar som gör det bättre för människor
formellt för att något är bestämt så
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visionen det man vill ska ske i framtiden
förblev blev
utopi en fantasi om en perfekt värld
officiellt som alla får veta
ytterområden områden nära gränserna
strävade efter ville
oberoende fria
återhämtade sig aldrig blev inte lika bra som förut
slaganfall stroke/hjärnblödning
förblev fortsatte att vara
opublicerat visades inte
döpte fick ge namn åt
personkulten dyrkan av en person
balsamerade sätt att bevara döda kroppar på
offentligt för alla
mausoleum stor och vacker grav 
kultplats helig plats där man tillber en gud
vallfärdade reste eller vandrade till en helig plats
kompletterades fanns tillsammans med
porträtt bild av
kretsen gruppen
maktkoncentration makten finns hos bara några få personer
argumentera för säga varför något är bra eller dåligt
gå hem hos bli omtyckt av
sadlade om bytte yrke
gå under jorden gömma sig
utmanövrera vinna över
odla en kult  se till att folk dyrkar någon eller något
uteslöts fick inte vara med 
landsflykt fly från landet
retuscherades bort metod att ändra fotografier
avlägsnades togs bort
propagandan politisk reklam

avsnitt 6: Fånglägersystemet gulag
effektivt snabbt och enkelt 
oskadliggöra få bort 
tvångsförflytta tvinga bort
placerat satt
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avlägsna ta bort
lära en läxa tvinga någon att förstå något 
omvända få någon att byta åsikt
administrera se till att något blir gjort
etablerades startade/började arbeta
beteckna ge namn åt
invalider personer med funktionsnedsättning efter en krigsskada
fosterlandsförrädare människor som inte tror på fosterlandet
tillbringade var
placerad satt i
handfast praktiskt
korrektion att ändra på något eller någons åsikt
industrialiseras bygga fler fabriker
tillgång något att vinna på
utvinna få fram/få ut
erbjuda ge
förverkliga göra verklig
storskaliga stora
teorierna idéer och tankar
utdömde gav en dom
oavlönade utan lön
kvoter delar av
uppnås bli till verklighet
förslavade gjorde till slavar
deporterade skickade bort från deras hem
uppskattar här: tror
distans avstånd
tendens ett sätt att ändra på något
centrala viktiga
mekanismer vad som gör att något sker
omsättning folk som kommer och går
vistades att vara på en plats
uttryckt sig något man sagt
nedlåtande tala illa om något
tillbringade var under en tid
debutera göra något för första gången
publicerade visas för alla 
tilldelades fick
utmärkelsen priset
avveckling sluta med
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avsnitt 7: Den stora svälten
lanserade presentera/visa upp  
detaljerat med många detaljer
angavs pekade ut
utvecklas växa, bli bättre
enorma mycket stort
tog sin början började
angivna mål mål man pekat ut
oberoende fria
självägande man äger sin egen jord
opponerade sig sa emot 
parasiter lever på andra
bromskloss något som stoppar upp
öknamnet ett elakt namn på någon
centralstyrt styrt av bara några få
rationellt klokt 
effektivt snabbt, enkelt, billigt
kollektivt drivna drivna av många människor tillsammans
produktionsmålen så mycket som man vill producera
byråkrat statstjänsteman
invändningar inte hålla med
direktiven regler för hur något ska göras  
resultaten hur det blev
desperata när man inte vet vad man ska göra
till råga på allt dessutom
exporterade sålde till andra länder
modernisera göra något modernt
regionen området
bördiga som ger bra växtlighet
gigantiska mycket stora
varierar är olika
tillförlitliga går att lita på
upprätthölls höll kvar
via   genom
utsträckning hur mycket
avsiktlig med flit
position plats
ödesdiger skulle sluta illa
missbedömning att räkna ut något fel
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exportera sälja till andra länder
spannmål vete, råg, havre till exempel
dolde gömde
tillät  lät
bistånd hjälp
efterhand med tiden, efter ett tag

avsnitt 8: Den stora terrorn
stabiliseras bli lugn
centralplanerade planer från några få
medrevolutionärerna de som också var med på revolutionen
statsorganen  myndigheterna
staber grupper av folk som bestämmer
motiv anledning/skäl
konspiration hemligt samarbete
förtrogna de man kan lita på
startskottet början på
veteranerna de som varit med länge
partifunktionärer de som arbetar åt ett parti
sabotage försök till förstörelse
angivarkultur man gör det vanligt att peka ut varandra
utan motstycke har aldrig förr hänt
anonymt utan namn
besinningslöst utan att tänka efter
besynnerligt konstigt
majoriteten de flesta
omfattande stor
inaktuella gamla
ryggrad det som håller upp något
sensationellt ovanligt och överraskande
häpnade blev förvånade
iscensatt något planerat
trojkor grupper om tre
representant en person ur en grupp som får tala för gruppen
lokala på platsen
nådde sin topp blev som allra bäst
paranoid man tror att alla vill en illa
envälde när en endaste person styr
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avsnitt 9: räDsla För värlDsrevolution
tilltro när man tror och litar på något 
förespråkade säga ja till något och tycka det är den bästa lösningen
sociala reformer nya lagar som gör det bättre för människor
avtog slutade
likriktningen allt och alla skulle vara lika
fenomen något man kan se och märka
odlar ger näring åt så att det ska växa
fiktion något påhittat 
beslagtogs togs av staten 
sympatier något man känner är bra
kartlades undersöktes noggrant  
placerades sattes i
opålitliga går inte att lita på
eventuell kanske
invasion ta över ett land med militär
bedrev höll på med 
senatorn person som sitter med i senaten
kampanj när man vill få andra att tycka något
kommunistsympatisörer  de som tyckte kommunism var bra
statsförvaltningen de som sköter statens arbete
bosätta flytta för att bo
göra narr av reta, skoja med
existerade fanns
syfte  mening/skäl
kartlägga undersöka noga
vänstersympatisörer de som tyckte att socialistisk politik var bra
utgöra vara

avsnitt 10: ProPaganDa
propagandan politisk reklam
framställa visa
idealtillstånd som det mest perfekta  
följetong en berättelse man följer i flera delar
rakryggade en person som vågar stå för något
lojalitet att inte svika
porträtt bild av en person
prydde satt på 
deltog var med 
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scarfar små halsdukar
porträtt bild av någon
via   genom
emigrera flytta till ett annat land
viga  gifta sig, ge sitt liv
fåtal  några
utfrusna får inte vara med
smutskasta tala illa om något eller någon
föredrog ville hellre ha
konfronterades med fick möta

avsnitt 11: Hitler ocH stalin
uppstod plötsligt börja eller komma  
sektioner delar
löd under följde order från
frammarsch bli starkare
depression nedgång
internationella planet hos andra länder i världen
framställde sig ville att andra skulle se dem som 
ärkefiende den störste fienden
häpnade bli förvånad
förkunnade sade
anhängare de som varit med, de som tyckte lika
intressesfärer områden man är intresserad av
utbröt började
invaderade tog över militärt
ca   förkortning av cirka: ungefär
göra sig kvitt göra sig av med
högt uppsatta män män med mycket makt 
opposition de som är motståndare
efterhand allt eftersom
bidrog hjälpte till med att
intensifierades blev starkare
t.ex.  förkortning av till exempel
motiveringen skälet/anledningen till
kontinenten världsdel, i det här fallet Europa
bestå vara kvar
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avsnitt 12: baKom järnriDån
uppstod började
kapprustning att tävla om hur många vapen man har
avfyras skjutas iväg
personkulten dyrkan av en person
skuldbelägga ge någon skulden
bedrivits gjorts
omvärderades man tänkte annorlunda om något
porträtt bild av en person
förespråkade att säga ja till något som man tycker är bra
undan för undan allt mer 
dramatiken här: oron
zoner delar
efterhand efter en del tid
förlängda arm någon som arbetar åt någon annan
gigantisk mycket stor 
statsfientlig verksamhet   sådant som hotar staten
frivilligt av fri vilja
via   genom
påtagliga tydliga/verkliga
själva verket egentligen
kompletterades lades till
existerade fanns
cirka ungefär
passera gå förbi
öppnare inställning man är inte lika sträng som tidigare
inspirerade gav nya tankar till
demokratiska reformer nya lagar som ger demokrati
oberoende fri
bemötte mötte
barriär mur/stopp

avsnitt 13: PerestrojKa ocH glasnost
avlöste bytte ut
efterträdare den nya personen
revolt uppror
kluvet delat
under ytan jäste missnöjet allt fler blev i hemlighet mer missnöjda
startskottet början till
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stelbenta svårt att ändra åsikt
i exil  utanför sitt egna land
trögstyrt svårt att styra
illdåd mycket grovt brott
förbigåtts något man struntat i
imperiet stort rike, ofta innehållandes flera länder
konsekvenser följder
uppstod började
satellitstater mindre stater runt om
avstod  lät bli
mestadels för det mesta
bromsa stanna upp
uttalande något man säger
anseende hur människor tänker om en person
existera finnas
komplicerad process svårt arbete 
förblev fortsatte

avsnitt 16: slutorD
framstått verkat vara
sympatisk trevlig och bra
ideologi tankar om hur allting är och vad man kan göra åt det
illustrera visar
praktiken  i verkligheten
förverkliga idéer göra idéer verkliga
fråntar tar ifrån
regimer de som styr länder
engagerade att bry sig om och vara intresserad
verka inom arbeta inom
demokratins ramar regler för vad som är demokrati
moraliska vad som är rätt eller fel 
ställningstaganden säga vad man tycker
överlåta ge till någon annan
förbli fortsätter
för givet som något självklart 
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