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Kineserne kommer (Horisont) 
DR 1, 2010 – 24 min.  

Programmet er primært tilrettelagt for voksne seere. Men i rette sammenhæng kan indholdet og 
debatterne i et undervisningsforløb være med til at belyse den globale udvikling set i forhold til Kinas 
stormen frem på verdensmarkedet – og ikke mindst det indre kinesiske marked. 

Volvo er opkøbt af kineserne, de bygger motorveje i Polen – og Europa ruller den røde løber ud for Kina. 
Filmens indhold fokuserer på tekstilindustrien i Italien, hvor der efterhånden er mange kinesere i byen. Fra 
italienernes side er der modstand, da kineserne tager deres arbejde og måske arbejder uden for 
overenskomsterne. Kineserne vil helst ikke udtale sig, er bange for opmærksomhed og for at blive opfattet 
som ulovlig arbejdskraft i Italien 

I studiet debatterer bl.a. Nis Høyrup Christensen, CBS, som er ekspert i Kina, de kommercielle interesser. 
Kineserne tænker langsigtet. Det italienske eksempel med modetøj og tekstilindustrien er godt til at belyse, 
hvordan kinesere ved at etablere sig i landet får større know how i forhold til fx design. Noget af det kan 
tages med hjem til Kina og landets videre udvikling i bestræbelserne på at styrke dets økonomi og indre 
marked, mens andet kan udnyttes i Kinas produktion og udvikling i Italien og andre vestlige lande. 

Kina vil ud på verdensmarkedet for at kunne klare sig i fremtiden. Det kan være private kinesiske 
investeringer eller det kan være i samarbejde med den kinesiske regering. 

 

Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelsen. 

Med "Kineserne kommer "har italienere, danskere og andre fra den rige verden intet at lade Kina høre. For 
vi har gjort nøjagtigt det samme i Kina i bestræbelserne på at skabe vores vækst. Både før og nu.  

I øjeblikket har cirka 400 danske virksomheder etableret sig i Kina. Og et stigende antal kinesiske 
virksomheder etablerer sig i Danmark. Se mere om Udenrigsministeriets kontorer senere.  

EU er Kinas største handelspartner i dag – og derfor er der en meget stor kinesisk erhvervs- og turiststrøm 
og andre besøg fra Kina i alle europæiske lande. Fra dansk side er et nyt tiltag etablering af et dansk-
kinesisk universitet i Beijing. 

http://www.viacfu.dantekdrift.dk/libraryweb/resultat_bw.aspx?bibID=alle
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Titlen er absolut ikke velvalgt, da den kan puste til debatten om ”de fremmede” - og det er vigtigt, at 
eleverne ikke får opbygget fjendebilleder i forhold til Kina, men derimod ser udfordringer og muligheder i 
den nye verdensorden. 

Et tema med udgangspunkt i dette program vil kunne indføre eleverne i hele den diskussion, der foregår i 
disse år i forhold til Danmarks stilling i det globale samfund. 

Vi kan lynhurtigt blive koblet af den enorme produktion i Kina, hvis Danmark ikke gør noget drastisk for at 
gøre opmærksom på sig selv. Derfor er den danske regering i fuld gang med at opbygge en strategi for, 
hvordan vi kan være bedre til at blive en del af den hurtige udvikling i Kina – og Kinas udvikling i Danmark. 
Ligesom det gælder for andre lande som Sydkorea, Indien og Brasilien. 

De næste 10-20 år hører vi meget mere om den udvikling - så denne udsendelse og lignende udsendelser 
bør stå i kø for at komme ind i din årsplan.  

 

Fælles Mål 

Fra samfundsfag kan det være mål som disse:  

 give eksempler på og forklare, hvordan politiske synspunkter kan være knyttet til social og 
økonomisk placering, til alder og køn og etnicitet og religion  

 gøre rede for de centrale politiske institutioner i EU og diskutere samspillet mellem de politiske 
beslutningsprocesser i Danmark og EU  

 give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og aktionsformer 

 redegøre for hovedtræk ved udviklingen inden for den primære, sekundære og tertiære sektor  

 redegøre for hovedprincipperne i markeds- og planøkonomi  

 redegøre for den økonomiske globalisering  

 redegøre for udbuds- og efterspørgselssiden i en markedsøkonomi  

 redegøre for centrale problemstillinger knyttet til sammenhænge mellem økonomisk vækst og 
miljø  

 reflektere over, hvad egne og andres opfattelser af mennesker med anderledes levevilkår, levevis, 
tilhørsforhold og forestillinger betyder for gensidig accept og samspil i hverdagslivet. 

Fra geografi kan det være mål som disse:  

 anvende viden om industrilokaliseringen til forståelse af økonomiske sammenhænge i verden og 
miljømæssige konsekvenser  

 kende til fordeling af rige og fattige regioner i verden  

 forstå sammenhængen mellem urbanisering og befolkningsudvikling og deres konsekvenser i både 
i- og ulande 
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 beskrive forskellige befolkningsudviklinger ved overgang fra en samfundsform til en anden, 
herunder årsager til og konsekvenser af en vigende, stagnerende og voksende befolkning 

 anvende viden om erhverv og økonomi til forståelse af levevilkår forskellige steder i verden samt 
kende begreberne primære, sekundære og tertiære erhverv, begreberne bruttonationalprodukt 
(BNP) og Human Development Index (HDI) 

 kende til muligheder for beskæftigelse i vækstområder og udkantsområder 

 vurdere internationale sammenslutningers betydning for Verdenssamfundet 

 forholde sig til globalisering og konsekvenser heraf 

 kende og anvende relevante geografiske benævnelser i samtale og ved formidling af geografisk stof 

 læse, forstå og vurdere informationer i både trykte og digitale faglige tekster.  

 

Ideer til undervisningen 

Udsendelsen kan stå alene som en hurtig indføring i Kinas aktiviteter i udlandet som led i at belyse den 
globale udvikling. Men endnu bedre kan den fungere som indgang til et større forløb om 
globaliseringsprocessen, hvor Kina bruges som case til at arbejde med et bredere tema. 

Udsendelsen og et evt. udvidet tema er oplagt at inddrage i et flerfagligt emne på tværs af faggrænser. Især 
i samfundsfag og geografi – men det kunne også sættes ind i en større sammenhæng i forhold til den 
historiske udvikling.  

Danmark leger med og vil gerne have endnu mere kontakt med Kina, øvrige Asien og andre lande i vækst. 
Mange danske firmaer forsøger at være med på det kinesiske marked. Derfor har Udenrigsministeriet 
handelskontorer i både Kina og i andre lande. Det samme har fx DI organisation for erhvervslivet. 

Opgaven for udenrigsministeriets Innovation Denmark kontorer er at hjælpe de danske firmaer med at 
finde sig til rette i det nye land. Og for Invest in Denmark kontorerne er opgaven at skabe nye 
arbejdspladser i Danmark ved at Kina og andre lande etablerer sig her i landet.  
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Det kan fx være som i filmen, hvor kinesere opkøber fabrikker, etablerer udviklingsafdelinger eller udfører 
byggeri eller lignende i Danmark. 

Før, under og efter forløbet - elevøvelser 
1. Skriv hurtigt fem ord ned, som du umiddelbart forbinder med Kina og landets 

udviklingsmuligheder.  

a) Sammenlign dine fem ord med de andres udvalgte ord. 

b) Vælg i fællesskab de fem ord, som I synes bedst beskriver Kinas status netop nu. 

Tag disse ord frem igen, når I er færdige med filmen og evt. tilhørende forløb – og se om I på det 
tidspunkt vil vælge nogle andre ord. 

2. Undersøg dit og dine kammeraters tøj. Diskuter fx nogle af disse spørgsmål: 

Hvor er det produceret? Hvem har designet det? Hvor meget koster forskellige mærkevarer? Hvor 

lang er produktionskæden fra bomuld til din butik? 

3. Bestseller, Only, Pieces, Selected, Jack n Jones og … 

Undersøg mere om noget af det tøj, du måske selv går i. 

www.bestseller.com 

4. Kig på kortet på en globus, et atlas eller klik ind på  www.googleearth.com for at få lært en række 

stednavne, der indgår i filmen eller i det udvidede forløb om Kina i verden 

5. Afhold en konkurrence om, hvem der kan udpege flest af de omtalte stednavne korrekt på et 

”blind-kort” (-> et kort uden navne). 

6. Diskuter titlen på filmen Kineserne kommer. Hvilke tanker sætter det umiddelbart i gang – positive 

som negative i forhold til dig selv, til Danmark og til hele verden? 

7. Diskuter, hvorfor vi i Danmark skal lære engelsk og andre fremmedsprog i skolen. 

8. I nogle italienske og danske skoler undervises der i kinesisk. 

Diskuter om det er en god ide eller overhovedet til nogen nytte, hvis kineserne selv i stort tal lærer 

engelsk. 

9. Undersøg mere om, hvordan danske virksomheder samarbejder med asiatiske lande. 

Brug fx disse hjemmesider: 

www.cowi.dk 

www.di.dk 

www.vestas.dk 

www.asien.um.dk/da 

10. Undersøg Kinas samhandel med EU, med Danmark og … 

http://www.bestseller.com/
http://www.googleearth.com/
http://www.cowi.dk/
http://www.di.dk/
http://www.vestas.dk/
http://www.asien.um.dk/da
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Supplerende materialer 

Bøger og film 
Når Kina vågner  
(DR1, Globalisering, 4, 030708201600, 20/8-2007)) 

Kina 
(DR2 Tema, 030706162000, 16/6-2007) 

Clement interviewer James Fallows 
(DR2, 030802052320, 5/2-2008) 

Indgreb i naturen 
(DR 1, Kina indefra, 030707051955) 

Midt i et vadested  
(DR2, Det vilde Kina, 6, 010808112000, 11/8-2008) 

33.106 
Bejder, Peter og Øster, Kaare 
Mød verden – livet i fattige lande 

33.106 
Bejder, Peter og Øster, Kaare 
Global hverdag – rige og fattige lande 

98.28 
Nedergaard, Peter 
Kina – en grundbog i politik og økonomi 

Undersøg om de kan hjemlånes fra dit CFU. 

 

 

Netbaserede materialer 

Landefakta om Kina 
http://www.asien.um.dk/da/menu/InfoOmRegionen/LandefaktaAsien/Kina/ 

Modetøj 
www.bestseller.com 
Brands, der alle får produceret i tredje verdens lande. 

East West Group 
http://eastwest-apparelgroup.com/ 
På engelsk. Eksempel på dansk modetøjsvirksomhed  – i Kina.  

Vestas og vindmøller – også i Kina 
www.vestas.com 

http://www.asien.um.dk/da/menu/InfoOmRegionen/LandefaktaAsien/Kina/
http://www.bestseller.com/
http://eastwest-apparelgroup.com/
http://www.vestas.com/
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Internet-kontrol i Kina 
http://www.computerworld.dk/art/68236/kina-skrappe-regler-for-internet 

Invest in Denmark 
På engelsk.  
Udenrigsministeriets kontor i Kina, Shanghai, der skal skabe flere kinesiske arbejdspladser i Danmark 
http://www.gkshanghai.um.dk/en/menu/InfoDenmark/InvestInDenmark/ 

Innovation Center Denmark 
På engelsk. 
Udenrigsministeriets kontor i Kina, Shanghai, der skal hjælpe danske virksomheder ind på det kinesiske 
marked http://www.shanghai.um.dk/en 

FN – også globalisering 
Hovedside til UN/FN Forenede Nationers hjemmeside. Søg selv videre efter globaliseringstemaer og 
udviklingslande i FN-regi 
http://www.un.org/ 

Find vej - Google Earth – et virtuelt kortværk 
(kræver først gratis download) 
www.googleearth.com 

 

 

http://www.computerworld.dk/art/68236/kina-skrappe-regler-for-internet
http://www.gkshanghai.um.dk/en/menu/InfoDenmark/InvestInDenmark/
http://www.shanghai.um.dk/en
http://www.un.org/
http://www.googleearth.com/

