
I filmserien Kina – Ett komplext tangram lägger vi ett kinesiskt 
kunskapspussel med sju olika filmer.

Kina har världens snabbast växande ekonomi och är världens 
största enpartistat. Ett kinesiskt tangram har mångtusenåriga 
anor och består av sju bitar. Det har olika skepnader och 
förändrar sig snabbt — liksom dagens Kina!

Filmernas innehåll utgår från SO-ämnenas centrala innehåll i 
LGR11 med frågeställningar och material som utmanar elevens 
förmågor. 

Filmkonceptet innehåller sju filmer och en lärarhandledning. 
Varje film berättar om den geografiska platsen och fokuserar 
olika centrala teman.
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Megastäderna Landsbygden
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Kinas urbanisering de senaste åren har varit lavinartad. Nu bor drygt 
halva Kinas befolkning i städer och antal megastäder har ökat. 

En del av megastäderna är välkända såsom Peking och Shanghai. 
Andra heter Chongqing, Chengdu, Tianjin, Shenzhen och Guangzhou 
m.fl.

Filmen berättar om vilka megastäderna är i Kina och varför de 
har vuxit så snabbt. Filmen handlar också om Kinas enorma 
industriproduktion som ofta ligger nära megastäderna. Var och hur 
produceras Kinas varor? Hur konsumeras och transporteras de? Hur 
ser Kinas export och import ut? 

I filmen träffar vi också människor som berättar hur det är att bo i en 
megastad. Levnadsvillkoren i megastäderna är varierande mellan och 
inom städerna och utmaningarna är stora. Det finns både oaser och 
enorma miljöproblem. Det mesta av Kinas energi kommer fortfarande 
från kolenergi och förändringen måste ske snabbt. 

Kina tar utmaningarna på största allvar och det syns i femårsplanerna. 
Nästan hälften av målen fokuserar miljön och syftar till att förbättra 
levnadsvillkoren i Kina. Hur ser miljömålen och miljösatsningarna ut 
och är de hållbara?

Den här filmen handlar om Kinas landsbygd. Filmen belyser livet på 
landsbygden idag, en landsbygd som inte fått del av Kinas ekonomiska 
framgångar på samma sätt som städerna. 

Filmen tar upp Kinas klimat- och vegetationszoner samt vad som 
produceras på landsbygden. Vilka naturresurser har Kina? Klarar sig 
Kina på dem och sin egen produktion?

På landsbygden pågår en kamp mot fattigdom och ohälsa, med left-
behind-children-problematik då barnens föräldrar tvingas arbeta i 
städerna för att försörja familjen samt en kamp att behålla kvar den 
yngre generationen på landsbygden i framtiden.

Man kämpar med vatten- och miljöfrågor. En betydande del av Kinas 
jordbruksmark och vattendrag är förorenad och man drabbas ständigt 
av översvämningar eller torka i Kinas olika klimatzoner.

Filmen belyser även hur man genom olika projekt har börjat stötta 
landsbygden till hållbar utveckling både ekonomiskt och socialt.
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Den här filmen berättar om Kinas 
huvudstad Peking och belyser särskilt 
Kinas historia, Kinas politiska system 
och Kinas religioner. Dessutom får 
vi en inblick i en av Kinas skolor och 
utbildningens betydelse för kinesiska 
ungdomar.

Den här filmen handlar om Kinas 
ekonomiska centrum och handelsstad 
Shanghai. Filmen belyser särskilt Kinas 
ekonomi och Kinas handel. Filmen ger en 
inblick i jämställdhetens Kina och om hur 
det är att leva som ung i Kina.

Den här filmen om Hongkong SAR ger 
oss en inblick i Hongkongs historia från 
flyktingstad och brittisk koloni till dess 
osäkra framtid efter Kinas övertagande. 
Filmen tar upp hongkongkinesernas 
kamp för demokrati, yttrandefrihet och 
mänskliga rättigheter. 

TIDIGARE UTGIVNA FILMER UR SERIEN

Kommer till 
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minen!


