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Det här är ett arbetsblad till de åtta programmen i UR:s tv-serie Kina om Kina. 

Syftet med arbetsbladet är att ge en snabb inblick i de ämnen och företeelser som berörs i programmen samt att ge 
förslag på frågor och ämnen att diskutera, reflektera över och arbeta vidare med. Till varje program i tv-serien ges 
även tips på relaterade radioprogram från UR:s serie Bildningsbyrån: Kina. Längst bak i arbetsbladet finns litteratur- 
och lästips samt förslag på ytterligare UR-program och filmer om Kina. 

Arbetsbladet är en kortare version av en längre handledning, som skrevs hösten 2012 av Tore Persson på uppdrag 
av Folkbildningsnätet och i samarbete med UR. I den längre handledningen, som du hittar på Folkbildningsnätets 
temasida om Kina, www.folkbildning.net/kina, får du utöver diskussionsfrågorna även bakgrundstexter till det som 
tas upp i tv-programmen.

På ur.se kan du fördjupa dina kunskaper om Kina ytterligare.
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PROGRAM 1: EN DRAMATISK HISTORIA
UR INNEHÅLLET
• Kampanjerna Stora språnget och Kulturrevolutionen
• Det moderna Kinas snabba ekonomiska utveckling
• Himmelska fridens torg, 1989
• Arvet efter Mao Zedong

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Stora språnget blev ett fatalt misslyckande. Hur kunde det hända och varför dröjde det innan 
 de fulla konsekvenserna blev uppenbara?
• Kulturrevolutionen var en annan kampanj. Vad handlade den om? Hur och varför startade den? 
 Vilka följder fick den?
• Deng Xiaoping lanserade ett reformprogram 1978 som kom att innebära en radikal förändring för Kina. 
 På vilka sätt skiljde sig reformprogrammet från Mao Zedongs idéer? 
• Vad hände på torget vid Himmelska fridens port (Tiananmen) i Beijing 1989 och vad ledde det till? 
• Hur har de senaste tjugo årens snabba ekonomiska utveckling varit möjlig? 
• Vad är arvet efter Mao Zedong? Vad var bra respektive dåligt av det han åstadkom?
• Vad är det historiska arvet efter det kejserliga och konfucianska Kina? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Konfucius
• Rapport från kinesisk by – 50 år senare
• Shanghais historia
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PROGRAM 2: ALLTING HAR ETT PRIS
UR INNEHÅLLET
• De ekonomiska klyftorna mellan människor
• Migrantarbetare
• Klassresor

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Arbetsförhållandena i Kinas stora sammansättningsfabriker är allt annat än avundsvärda. Det förekommer 
 protester, men ändå ganska sällan med tanke på antalet sådana fabriker. Vad kan det bero på?
• De som flyttar från landsbygden till storstäderna för att arbeta är diskriminerade och har till exempel svårt att  
 få sina barn i skolor. För- och nackdelar med detta system?
• Vad kan det innebära för migrantarbetarnas barn att bara träffa föräldrarna under en eller ett par veckor per  
 år? Dessa barn växer således upp på landsbygden och uppfostras av äldre som inte bara geografiskt utan också  
 mentalt befinner sig långt från de dynamiska storstäder där föräldrarna arbetar.  
• Hur länge kommer den snabbt växande gruppen av  välutbildade kineser med efter kinesiska förhållanden goda  
 löner att nöja sig med giriga företag och korrupta politiska ledare?
• Hur kan ett av de mest ojämlika länderna i världen styras av ett kommunistiskt parti, som borde ha just   
 jämlikheten som högsta mål?
• Hur stor ojämlikhet klarar ett samhälle av innan det kollapsar? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Växtvärk
• Mellan höghus och soptipp
• Strumpstaden

PROGRAM 3: MAKTEN OCH FOLKET
UR INNEHÅLLET
• Folkkongressen och makten
• Massprotester
• Korruptionen
• Internet och censuren

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Xie Chuntao från partiskolan talar i programmet om partiets styrka i att kunna förändra sig och anpassa   
 sig till nya förhållanden. Hur har partiets förändrats sedan Mao Zedongs tid? 
• Varför tycks inte partiet oroa sig för att det sker kanske fem hundra massprotester varje dag? 
• Kommunistpartiet har den absoluta makten, men trots det verkar man inte kunna begränsa korruptionen. 
 Hur kan detta hänga ihop?
• Vore det möjligt med ett oberoende rättsväsende och rättssäkerhet i en diktatur? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Den kinesiska muren

PROGRAM 4: MER ÄN HALVA HIMLEN
UR INNEHÅLLET
• Framgångsrika kvinnor
• Kvinnor som begår självmord
• Ett-barns-politiken
• En ovanlig yrkesskola för unga kvinnor

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Emancipationen av de kinesiska kvinnorna gick inte lätt, motståndet var stort bland män, speciellt på 
 landsbygden. Hur gick det till i till exempel Sverige?
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• Självmord blev en utväg för många kvinnor i hopplösa situationer i det traditionella Kina. Så verkar det också  
 vara idag. Vad kan det bero på?
• Är underskottet på kvinnor en fördel eller en nackdel för kvinnor? Vad kan det leda till?
• Ett-barns-politiken, för- och nackdelar?
• Wu Qing, rektorn för yrkesskolan för unga kvinnor, säger i programmet: ”Om man vill förändra landsbygden, börja  
 med kvinnorna. Då förändrar man hela familjen och kommande generationer. Man måste förändra deras 
 tänkesätt. Först och främst kommer utbildning.” Hur tänker hon? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Bli vuxen och känna sig fri
• Drömmar med förhinder
 

PROGRAM 5: EN NY GENERATION
UR INNEHÅLLET
• Unga företagare
• Migrantarbetare
• Universitetsstuderande

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Vad kan anledningen vara att just unga kvinnor ofta  startar eget? 
• Idag gäller ett-barns-politiken, vilket innebär att det enda barnet – pojke eller flicka – är favoriserat  och föremål  
 för en uppmärksamhet som aldrig förr, från föräldrarna och från far- och morföräldrar. Hur ska det gå för dessa  
 barn i framtiden? 
• Hur ska det gå för de barn till migrantfamiljer som växer upp i byar hos deras mor- eller farföräldrar?
• Unga kineser får allt mer av intryck och personliga erfarenheter av andra länder – genom resor, studier   
 utomlands, Internet etc. Vad kan detta betyda för deras syn på samhället, politiken etc?

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Bli vuxen och känna sig fri
• Drömmar med förhinder
• Ett annat liv
• Den unga och mycket rika generationen
• Ingen lek i den kinesiska skolan
• Skola i förändring
 

PROGRAM 6: KULTUR FÖR MILJARDER
UR INNEHÅLLET
• Kinas filmindustri
• Moderna författare
• Bokhandeln

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Vad kan de fyra kulturrevolutionerna under  1900-talet ha betytt för Kina och för kineserna?
• Fyra kulturrevolutioner på hundra år, det är ett mått på hur Kina förändrats. Hur har kulturlivet i Sverige 
 förändrats de senaste hundra åren?
• Kinas kulturliv är idag mycket mer öppet och tillåtande än före reformperioden. Man kan till exempel 
 producera filmer och skriva böcker utan att fråga om lov. Däremot kan den statliga censuren förbjuda filmer  
 och böcker när de getts ut. Vad innebär det för de som arbetar inom den kulturella sektorn?
• Kinas bokhandlare är utsatta för samma konkurrens som till exempel svenska: billiga böcker på Internet. 
 Är vanliga bokhandlare dömda eller…? 
• Yttrandefrihet och kontroll i dagens IT-värld? Är det över huvud taget möjligt att kontrollera tillgången till 
 information för dem som medvetet söker? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Innanför konstnären Ai Weiweis höga mur
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• Den kinesiska muren
• Konstdistrikt 798
• Både innanför och utanför
• Poesin i blodet
 

PROGRAM 7: SOL OCH VIND MEN INGET VATTEN
UR INNEHÅLLET
• Den ekonomiska tillväxtens baksida i form av miljöförstöring
• Lokala protester mot luft- och vattenföroreningar
• Miljöaktivister
• Vattenbristen
• Solstadsprojektet i staden Dezhou

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Om lokala myndigheter i Kina ökar kraven på lokala  industrier riskerar de att företagen flyttar till andra delar  
 av Kina. Om Kina ökar kraven på utländska företag riskerar man att de flyttar till andra länder. Hur löser man  
 detta dilemma?
• Hur skulle vardagen vara här i Sverige om vi hade lika ont om färskvatten som Kina och det vattnet dessutom  
 var lika förorenat som där? 
• Vad kan anledningen vara till att miljöaktivister ofta fängslas trots att de uppenbarligen haft rätt i deras kritik?
• Hur kan man lösa vattenbristen i norra Kina?
• Vad kan det finnas för risker med att avleda vatten från Långa floden till storstäderna i norr? 

LYSSNA ÄVEN PÅ FÖLJANDE AVSNITT I UR:S RADIOSERIE BILDNINGSBYRÅN: KINA
• Peking på hjul
• Sopor – en miljöbov och resurs
 

PROGRAM 8: ÅTERKOMSTEN
UR INNEHÅLLET
• Kinas investeringar i Afrika och andra världsdelar
• Kinas betydelse för Europa och USA – och oron över  vad Kina kan göra
• Kinas försvarsmakt
• Det planerade maktskiftet i Kina

ATT DISKUTERA, REFLEKTERA ÖVER OCH ARBETA VIDARE MED
• Sedan landet enades under förste kejsarens tid, för mer än två tusen år sedan, har Kina dominerat och varit ett  
 föredöme i östra Asien – genom kulturen, filosofin, den kejserliga administrationen etc. Trots denna dominans  
 har Kina under långa perioder strävat efter att lösa eventuella konflikter med omgivande länder utan att 
 använda våld. Hur kan man förklara det?
• Vad kan Kinas stora investeringar utomlands innebära för afrikanerna – och för européerna?
• Vilka vägar kan Kina gå när det gäller relationerna till övriga världen?
• Vad kan Kina bidra med för att skapa en värld byggd på harmoniska relationer?
• Hur skulle situationen vara här i Europa om inte haft tillgång till alla de billiga varor – från leksaker till datorer –  
 som tillverkas i Kina?
• Har världen anledning att darra inför ett allt starkare Kina?
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LÄSTIPS
Anchee Min, Alison Bailey, Ronald G Knapp, Peter Neville-
Hadley, J. A. G. Roberts: Kina – människor, platser, kultur, 
historia (2008). Ca 350 sidor. 

Johan Björkstén: I mittens rike – det historiska och moder-
na Kina (2006). Ca 200 sidor. Lättläst och insiktsfull, bra 
nybörjarbok om Kinas historia, kultur, traditioner etc.

Klas Eklund: Kina – den nygamla supermakten (2011). 
Knappt 300 sidor. Författaren, ekonom, skriver framför 
allt om Kinas ekonomiska utveckling och dess växande 
globala ekonomiska betydelse.

Marcus Haraldsson. En linje över Kina (2007). Drygt 
300 sidor med många fotografier. 1999 gjorde författa-
ren en cykeltur tvärs över Kina, från Tibets högplatå till 
Hongkong. Sju år senare gör han om samma tur – med 
bättre cykel – och söker upp personer och platser som 
han mött på den första turen.

Hans Hägerdal: Kinas historia (2008). Ca 400 sidor. En 
grundligare skildring av den kinesiska historien. Knappt 
hälften av boken handlar om Kinas moderna och turbu-
lenta historia, som tog sin början 1912 med kejsardö-
mest fall och utropandet av den nya republiken.

Hans Hägerdal: Kinas ledare 1912-2012 (2012). Drygt 
300 sidor. De senaste hundra årens historia, sedan kej-
sardömets fall 1912, med särskilt fokus på de främsta 
ledarna: Sun Zhongshan (Sun Yat-sen), Jiang Jieshi (Chi-
ang Kai-shek), Mao Zedong och Deng Xiaoping.

Björn Kjellgren: Kinakunskap (2000). Knappt 300 sidor. 
En bred och insiktsfull grundbok om historia, statssys-
tem, ekonomi, minoritetsfolk, filosofi och religion, det 
kinesiska språket och skrivtecknen etc.

Johan Lagerkvist: Kina i globaliseringens mitt (2007), 
drygt 200 sidor. Om vad globaliseringen innebär för 
Kina, om miljöskador, kvinnans roll i det ”harmoniska” 
samhället, det demoktratiska underskottet etc.

Cecilia Lindqvist: Tecknens rike (1989), drygt 400 sidor. 
En klassiker om kinesisk kultur och om de kinesiska teck-
nens uppkomst och utveckling under historiens gång.  

Cecilia Lindqvist: Qin (2006). Knappt 300 sidor. En vack-
er bok om det kinesiska musikinstrumentet qin och 
dess betydelse i den bildades klassens liv.

Börje Ljunggren: Kina – vår tids drama (2008). Knappt 
400 sidor. En grundlig genomgång av historia, ekonomi, 
miljö, välstånd och växande klyftor, lagar och mänskliga 
rättigheter, politiskt system etc.

Julia Lovell: Den stora muren – Kinas historia under 
3000 år (2006). Drygt 300 sidor. En historisk berättelse 
om Kina utifrån Långa murens perspektiv.

Loretta Napoleoni: Made in China – Den nya ekonomis-
ka supermakten (2011), ca 300 sidor. Om den kinesiska 

kapitalismen, globaliseringen, den kinesiska kommu-
nismen – och om demokratins möjligheter. 

Xiao Rundcrantz: Röd åklagare – En kvinnas berättelse 
om brott, makt och korruption i Kina (2006). Ca 300 si-
dor. Författaren har varit anställd vid åklagarämbetet i 
Kina och ger en bild inifrån systemet om hur lagar och 
rättsskipning i praktiken tillämpas.

Ola Wong: När tusen eldar slickar himlen – Kinas väg 
mot framtiden (2007). Knapps 300 sidor. Om Kina som 
världens verkstad, om priset för utveckling, om de rika 
och de som hoppas bli rika, etc.

Liu Xiaobo: Jag har inga fiender, jag hyser inget hat – 
valda exter och dikter (2011). Ca 400 sidor. Liu Xiaobo 
är den idag mest kände kinesiske dissidenten, i alla 
fall utanför Kina. 2008 var han en av undertecknarna 
av Charta 08, ett politiskt manifest för demokrati och 
rättssäkerhet, och 2010 fick han Nobels fredspris.

SJÄLVBIOGRAFISKA SKILDRINGAR ELLER ROMANER: 
Gao Anhua: Till kanten av himlen – en berättelse om 
kärlek, svek, umbäranden och mod (2000). En självbio-
grafisk bok av författaren som föddes 1949, samma år 
som kommunisterna tog makten i Kina.

Dai Sijie: Balzac och den kinesiska lilla skrädderskan 
(2001). En pärla om två tonårspojkar, klassade som in-
tellektuella, vilka under kulturrevolutionen skickas ut 
till en avlägsen by på den kinesiska landsbygden för att 
omskolas. De överlever denna vistelse tack vare deras 
goda humör, Mozart och Balzac... 

Ming Wang-Sonnerup: Rött land, röd jord – En flickas 
uppväxt i Maos Kina (2008), drygt 600 sidor. Om förfat-
tarens liv i Kina, hon föddes samma år som kommunis-
terna tog makten, 1949, och hon levde genom alla för-
ändringar och alla kampanjer. Hon kände personligen 
av konsekvenserna av ”Mao Zedongs tänkande”.
 

MER OM KINA FRÅN UR
UR har flera spännande dokumentärfilmer och pro-
gram om Kina. Vill du leta själv i hela utbudet går du in 
på ur.se och söker på Kina. Nedan följer några redaktio-
nellt utvalda förslag på program och filmer.

Drakens rättvisa (The Law of the Dragon)
Ett filmiskt porträtt av Kinas fattiga på landsbygden sett 
genom prismat av landets rättssystem. I centrum mö-
ter vi den strama domaren Chen, som med sitt mobila 
domstolsteam reser utmed leriga och grusiga vägar i 
Xuan’en regionen för att skipa rättvisa. 

Dödsdömdas sista ord (Dead Man Talking)
Dokumentärfilm om en kinesisk tv-show där dödsdöm-
da intervjuas före avrättningen. Programmet har blivit 
en sensation i Kina med tittarsiffror på ca 40 milj. som 
följer de sista ångestfyllda ögonblicken hos dödsdömda 
fångar och deras familjer
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Afrikas nya härskare (Empire of Dust)
Loa Yang är chef vid ett kinesiskt bolag som ska anlägga 
en järnväg i Afrika. Men det strular med byggnadsmate-
rialet och tillsammans med den kongolesiska medarbe-
taren Eddy ger han sig ut för att förhandla med lokala 
entreprenörer. Det blir en bergochdalbana av förhand-
lingar och missförstånd –men en omtumlande erfaren-
het för kinesen Loa Yang.

HIV och skam (Togheter)
I Kina finns över 700.000 HIV-smittade och att ge stöd till 
spelfilmer om HIV är ett sätt för myndigheterna att nå ut 
med information till en stor publik. Den här dokumen-
tärfilmen följer filmteamet och de medverkande under 
en kinesisk filminspelning, där det blir påtagligt hur stor 
rädsla och skam som omger HIV/AIDS i dagens Kina.

Miljökämpar mot makten (Waking the Green Tiger)
Dokumentärfilmen följer en grupp miljökämpar som 
vill stoppa ett planerat dammbygge i Övre Yangzedalen 
i Yunnanprovinsen. Naturen måste erövras i framti-
dens namn, hävdade Mao på sin tid när myndigheterna 
bestämde allt. I dag växer en grön miljörörelse fram i 
Kina, som tillsammans med en ny miljölagstiftning ger 
vanliga medborgare ökade rättighet till inflytande inom 
miljöområdet. Aktivisterna testar nu gränserna för sina 
möjligheter att förändra landet.

En fight för framtiden (China Heavyweights )
På landsbygden i centrala Kina rekryteras fattiga ton-
åringar av tränare som förvandlar dem till mästare i ti-
digare förbjuden västerländsk boxning. Liksom många 
ungdomar i Kina ställs de inför valet att slåss för den 
kollektiva tanken eller för sin egen framtid.

Punkrock i Kina
Som det första brittiska punkbandet någonsin är punk-
veteranerna Sham 69 på turné i Kina. De möter ett land 
i färd med att återuppfinna sig självt. I alla städer rivs 
byggnader som ersätts av nya och överallt uppträder 
västerländska butikskedjor och ny infrastruktur. Den 
kinesiske turnéledaren Ray introducerar bandet till en 
progressiv punkscen och en generation ungdomar iv-
riga att uppleva västvärldens punk, som avvisar föräld-
rarnas värderingar och hängivenhet för staten.

Extrem restaurering: Kinas Wall Street
Vi följer med bakom kulisserna i restaureringen av 
stadsdelen Bund i Shanghai och ser hur det historiska 
området förvandlas till ett kinesiskt Wall Street. Stads-
delen förföll efter den kinesiska revolutionen 1949, 
men när Kina blev värdnation för Världsutställningen 
2010 gick startskottet för ett jättelikt restaureringsar-
bete i den gamla brittiska besittningen. Tunnelbana, vä-
gar och hus ska byggas, och historiska byggnader ska 
återfå sin forna prakt i syftet att visa upp de senaste de-
cenniernas ekonomiska utveckling i landet. En budget 

på över 400 miljarder avsattes. Men stadens stadspla-
nerare och ingenjörer, kända för att gilla utmaningar, 
fick kalla fötter när projektets komplicerade natur vi-
sade sig: bland annat skulle tre kilometer tunnel i två 
plan för bilar och tåg på kort tid borras mitt i staden.

Världen: Kinas förbjudna minne
Varför har inte dagens ungdomar i Peking hört talas om 
massakern på Himmelska fridens torg? En sju veckor 
lång demonstration mot korruption och för ökad de-
mokratisering av Kina slutade den 4 juni 1989 med att 
Folkets befrielsearmé attackerade de obeväpnade de-
monstrerande studenterna med pansarfordon och skjut-
vapen. Det blev ett blodbad där nästan tusen människor 
dödades och ännu fler skadades. Många fängslades och 
tystades ned, och de som överlevde tvingades till glöm-
ska. På tjugoårsdagen av massakern i juni 2009 besöker 
turister som vanligt Den förbjudna staden och Himmel-
ska fridens torg. Här finns inga spår av massakern, och 
varken i tidningar eller i historieböcker kan man läsa om 
vad som hände. De som var unga 1989 och drömde om 
ett mer demokratiskt Kina berättar om varför glömskan 
är så total och vad som hände efter massakern.

Världen: En framtid i Shanghai
Den 31-årige Shanghaibon Liu Wei tror att framgång 
bara kan komma av hårt och hängivet arbete. Han har 
aldrig haft semester, istället sover han fyra timmar och 
arbetar resten av dygnet. Flickvännen Gong Mo arbe-
tar inte och uppskattar sin fritid med tid till shopping 
- nyligen köpte hon en lyxlägenhet utan Liu Weis vet-
skap. Det unga paret hoppas vinna framgång genom 
lägenhetsuthyrning, men vännerna varnar för de höga 
räntorna. Liu Wei har investerat i en restaurang åt sina 
föräldrar för att de ska ha sysselsättning och kunna 
tjäna sitt uppehälle. Men Liu Weis mamma är besviken; 
slitet är oproportionerligt i förhållande till vinsten som 
restaurangen genererar. Hon tycker att han svikit dem 
och att han skulle sett till att de inte behöver arbeta så 
mycket. Ansvaret som vilar på Liu Weis axlar är stort 
och han har börjat fundera på om det finns någon me-
ning med livet. 

Världen: tre generationer i Shanghai
Kan man kombinera frihet, lycka och äktenskap i Kina? 
Ding Jun och Sun Yun Long är ett ungt akademikerpar i 
Shanghai som väntar sitt första barn. Jun har precis av-
brutit sin vistelse i Australien och rest tillbaka till Kina 
där paret flyttar in i en studentlägenhet och förbereder 
sig på att starta sin nya familj. Men Juns mamma har 
svårt att släppa de unga tu på egen hand och tar mer eller 
mindre över hushållet i den lilla lägenheten. Konflikterna 
och osämjan påverkar Long och Juns förhållande. Också 
Jun och hennes mamma får uppenbara problem och det 
uppstår en maktkamp om vem som är kvinnan i huset. 


