	
  

I filmkonceptet “Kina - ett komplext tangram” lägger vi ett kinesiskt kunskapspussel med sju olika filmer. Kina är stort
och mångsidigt. Ett kinesiskt tangram har mångtusenåriga anor och består av sju bitar. Ett kinesiskt tangram skapar
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. Konceptet innehåller sju filmer. Varje film berättar om den geografiska platsen men belyser olika
centrala teman.
Målgrupp: Högstadiet Ämnen: SO-ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap	
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HONGKONG SAR
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UNG I HONGKONG
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tangram
megastad
folkrepublik
Särskild Administrativ Region
valuta
utrikespolitik
illegal
opium
leasingavtal/arrendeavtal
imperium
självständighet
nationalist
kommunist
liberal
finansmetropol
Feng shui

	
  

medellivslängd
BNP
inkomstklyftor
existensminimum
hutonger
K-pop(Korea-pop)
J-pop(Japan-pop)
college
PISA(kunskapsmätning)
aristokrati
Daoism
folkreligion
Ching Ming
Choung Yeung
gästarbetare
arbetsdomstol

	
  

FAKTAFRÅGOR
Intro
Vad står Hongkong SAR för?
Vad innebär det att Hongkong är en Särskild Administrativ Region?
Vilka områden omfattar regionen?
Hur många invånare har Hongkong SAR?
Hur många procent är kineser?

Historia
Vilka varor var Storbritannien intresserade av i Kina?
Vilka varor tog britterna med sig till Kina?
När blev Hongkong en brittisk kronkoloni?
Hur lyckades Storbritannien ta Hongkong?
Vad handlade Opiumkrigen om?
Hur länge var Hongkong en brittisk koloni? Varför upphörde avtalet?
Vad lovade Kina då de tog över Hongkong?
Varför blev Hongkong en flyktingstad i mitten av 1900-talet?
Vad blev konsekvenserna av flyktinginvandringen i Hongkong?
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grundläggande fri- och rättigheter
allmänna val
demokrati
medborgare
parlament
majoritet
regeringschef
regim
rösträttsreform
minikonstitution
yttrandefrihet
protest
manifestation
massmedia
pressfrihet

	
  

Platser
Vad innebär det att man bygger och inreder enligt Feng shui?
Förklara hur Feng shui påverkar Hongkongs arkitektur.
Hur kan du transportera dig i Hongkong?

	
  

Livsvillkor
Hur ser livssituationen ut för hongkongmedborgarna?
bostäder/arbetsmarknad/sjukvård
Hur bodde man förr i Hongkong?

	
  

Utbildning
Hur har missionärerna påverkat utbildningen i Hongkong?
Vilka likheter och skillnader är det mellan skolan i Hongkong och Sverige?
Varför är det så viktigt för en hongkongkines att lyckas i skolan?
Hur stor del av eleverna kommer in på universitetet?

	
  
	
  

Religion
Vilka religioner är tillåtna i Hongkong?
Hur skiljer sig Hongkong mot övriga Kina när det gäller religionsfrihet?
Nämn några större högtider i Hongkong.
Vad gör man under högtiderna Ching Ming och Choung Yeung?
Varför är det så viktigt att visa respekt för sina förfädrar?

	
  
	
  

Mänskliga	
  rättigheter
Varifrån kommer de flesta gästarbetarna?
På vilket sätt är gästarbetarna en utsatt grupp i Hongkong?

	
  
	
  

Politiskt	
  system
På vilket sätt är Hongkong SAR en demokratisk region?
Vilka grundläggande fri- och rättigheter har medborgarna i Hongkong SAR?
Hur uttrycker hongkongkineserna sitt politiska missnöje?
Vad handlar årliga 4-junimanifestationen om.
Varför är 2047 ett avgörande årtal för Hongkong SAR?

FRÅGOR	
  ATT	
  RESONERA	
  KRING
Varför tillåter Kina att Hongkong SAR har egna rättigheter och egna lagar?
Varför blev just Hongkong en viktig bas för Storbritannien?
Hur kan Hongkong vara en av de rikaste regionerna i världen och samtidigt ha så många invånare
som lever under existensminimum?
Hur tror du det är att vara ung i Hongkong?
Varför ligger Hongkongs elever högt upp i internationella kunskapsmätningar(PISA)?
Varför är utbildning avgörande för hongkongkinesiska ungdomar?
Vilken betydelse har religionen för invånarna i dagens Hongkong?
Hur skiljer sig Hongkong SAR politiskt från det kommunistiska Kina?
Varför är valet av ny regeringschef i Hongkong 2017 så viktigt?
Varför är frågorna om frihet och demokrati så viktiga för hongkongkineserna?
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