Stödmaterial: viktiga begrepp
Kina

Viktiga begrepp
Denna ordlista kan användas på tre olika sätt:
• Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen.
• Efter att ni sett filmen kan eleverna få ordlistan och visa att de förstått filmen genom att med stöd
    av begreppen redovisa/sammanfatta filmens innehåll. Antingen i helklass, i par eller i smågrupper.
• Eleverna kan även få ordlistan som hjälpmaterial när de ska plugga inför prov.

Jordreformen – rika bönder fick ge bort jord till fattiga.
Förstatligande – privata företag togs med tvång över av staten.
Laogai – att omformas genom arbete, tiotals miljoner oppositionella sattes i läger.
Folkkommuner – lokala regioner på landsbygden med visst självstyre.
”Låt hundra blommor blomma” – en kampanj från 1957 mot korruption som uppmanade till kritik.
”Antihögerkampanjen” en våldsam kampanj efter ”Låt hundra blommor blomma” där 550 000 brännmärktes
som motståndare till den kommunistiska regimen.  
”Det stora språnget” – kampanj 1958-60 som syftade till att mobilisera hela befolkningen för att främja
industrialiseringen och förverkligandet av det kommunistiska samhället i rekordfart.
”Kulturrevolutionen” – kampanj 1966-76 där landets ungdomar och studenter uppmanades att rensa
ut det gamla etablissemanget.
”Reform och uppöppnande” – vissa reformer och steg mot förändringar efter Maos död 1976.
Himmelska fridens torg – stort torg i centrala Beijing där fredliga demonstrationer för demokrati och
yttrandefrihet brutalt slogs ned av militär 1989.
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Stödmaterial: viktiga namn
Kina

Viktiga namn
Denna namnlista kan användas på tre olika sätt:
• Inför filmen kan du som lärare ta upp personerna så att eleverna känner igen namnen när de tittar
    på filmen.
• Efter att ni sett filmen kan du ta upp personerna och be eleverna redovisa om vilka personerna var,
    vad de gjorde och varför de var viktiga för historien. Antingen i helklass, i par eller i smågrupper.
• Eleverna kan även få namnlistan som hjälpmaterial när de ska plugga inför prov.

Kejsaren – styrde Kina enväldigt och betraktades som en gud.
Mao – det kommunistiska Kinas ledare 1949-1976.
”De fyras gäng” – Maos närmaste medarbetare som efter Maos död 1976 ställdes till försvar för
terrorn under Kulturrevolutionen.
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