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Maostalgi  
(Kina mellem triumf og kaos 2) 

DR 2, 2012, 46 min. 
Britisk dokumentar fra 2012 

Kina er blevet en kapitalistisk stormagt, men landet styres fortsat af det enevældige kommunistparti. 
Denne modsætning er dog ikke det dominerende emne i dokumentarprogrammet, derimod er der fokus 
på, hvorfor Kinas tidligere leder formand Mao fortsat dyrkes som helt både officielt og hos den almindelige 
befolkning. Den britiske historiker Niall Ferguson rejser rundt i Kina for at finde svar på, hvorfor kineserne 
fortsat beundrer Mao, når han stod bag rædselsgerninger som ”Det store spring fremad” og 
”Kulturrevolutionen”. Hvorfor har kineserne ikke et kritisk syn på Mao? Og hvilke interesser har det 
officielle Kina i at skjule Maos forbrydelser? 

Filmen har tidsmæssigt fokus på tre perioder: Maos tid, Deng Xiaopings tid og nutiden.  

 

Forslag til undervisningen 

Inden filmen ses, er det vigtigt, at eleverne har hørt lidt om: 

- Mao. 
- ”Det store spring fremad” og ”Kulturrevolutionen”. 
- Deng Xiaopings økonomiske reformer og hans aktion mod demonstranterne på Den Himmelske 

Freds Plads (Tiananmen). 
- Kinas overgang til kommunismen og senere ændringerne fra planøkonomi til markedsøkonomi. 

Opgaver: 

Eksempler på emner om Kinas nyere historie 

I forbindelse med filmen kan man fx arbejde med følgende emner: Kina under 2. verdenskrig, Det 
kommunistiske Kinas grundlæggelse i 1949, Det store spring fremad, kulturrevolutionen, Deng Xiaopings tid 
med massakren på Den Himmelske Freds Plads og Kina i dag. 

Tidslinje 

Tidslinjer er altid gode til at give et overblik og kan hjælpe til en bedre sammenhængsforståelse. 

Ud fra eller med hjælp fra filmen kan man lave en tidslinje over Kinas historie de seneste ca. 70 år. 

En anden mulighed er at lave en tidslinje, hvor to fortællinger fortælles. Fx en som viser Kinas historie 
foroven og Europas historie nedenunder. I eksemplet herunder er tidslinjen fra Word anvendt. 
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Erindring og historiebrug 

Ud fra filmen kan man på klassen diskutere, hvordan Mao og Deng Xiaoping bliver erindret i Kina i dag. 
Hvorfor erindres de to tidligere ledere forherligende og ukritisk? Efterfølgende kan klassen arbejde med, 
hvorfor vi erindrer bestemte personer og begivenheder med monumenter, statuer, gadenavne, pladser og 
opkalder bygninger efter dem (fx lufthavne og skoler). Eleverne vælger selv historiske personer eller 
begivenheder ud, som de undersøger, bl.a. hvordan de er blevet erindret og brugt af eftertiden. Eksempler 
på personer og begivenheder kunne være: 

Genforeningen 1920. 

Frederik 7. 

Lenin 

Karl Marx 

Christian 4. 

Abraham Lincoln 

11. september 2001 

Jødeforfølgelserne under nazismen 

Den amerikanske borgerkrig 

Martin Luther King 

Julius Cæsar 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Eleverne undersøger: 

Hvordan erindres personen/begivenheden? 

Hvorfor erindres personen/begivenheden? 

Eleverne vurderer deres syn på, om erindringen af personen eller begivenheden er fortjent. 

 

På klassen diskuteres efterfølgende, når eleverne har fremlagt deres personer og begivenheder: 

Hvilke kriterier skal ligge til grund for at en person eller begivenhed vælges ud? 

Hvem skal bestemme, hvem og hvad, der skal mindes? 

 

Ekstra opgave 

Find i grupper selv en person eller begivenhed, som I mener, fortjener at blive mindet med et gadenavn, 
mindesten eller andet. Personen må ikke være en politiker/begivenheden må ikke handle om krig. 

Fortæl historien, som gør at personen/begivenheden bør mindes. 

Hvilke kriterier har I lagt til grund for jeres udvælgelse? 

Få ideer og inspiration til at arbejde med erindring og historiebrug på: 
http://www.viauc.dk/cfu/fag/historie/historieiskolen/Sider/Erindringerogikoner.aspx 
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