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I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller 
meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige.
Der er stor forskel på, hvordan kineserne bor, hvor meget de ejer, og om de har råd til 
at købe en cykel eller en bil.
Nogle kinesiske børn har mobiltelefoner, drikker cola, går på burgerbar og tager på ferie 
med deres forældre i skolernes ferie, men de fleste kinesiske børn har aldrig prøvet det.
De hjælper med at tjene lidt penge til familien. Nogle børn kommer aldrig i skole, men 
arbejder på fabrikker. 



Der er meget rige mennesker i Kina.



- Og der  
er meget
fattige 
mennesker
i Kina.



Nogle børns liv ligner meget danske 
børns liv. 











Andre børns liv er meget anderledes end dit. 
De passer familiens dyr eller arbejder måske på en fabrik. 



Her er to skolegårde ude på landet. 
På muren står der ”Et skoleår har to 
semestre. Brug dem godt”.
(frit oversat)

I porten ind til skolen har læreren 
parkeret sin motorcykel foran tavlen 
med oplysninger til eleverne og for-
ældrene. 



Et klasseværelse i en lille skole ude på landet. Kan du se, hvilket fag eleverne lige har haft?



En skole i Shanghai.



På skoleudflugt.



Der er stor forskel på, 
hvordan kineserne bor. 



Nogle har tennisbane og parabol, 
andre bor i en hytte ved kanalen. 





Her er stuen og køkkenet hos en familie 
ude på landet i det sydlige Kina. 



- Og her vasker de op.



Byerne i Kina vokser, så der skal fremstilles mange mursten. 
Det meste foregår med håndkraft.





I Kina gælder ikke de samme regler for sikkerhed, som vi har her i Danmark.



Kinas hovedstad hedder Beijing. Bei betyder nord. Jing betyder hovedstad. 
Der bor ca. 13 millioner indbyggere i Beijing med forstæder. Centrum er meget moderne med
mange, nye højhuse. Beijing er meget forurenet, derfor er himlen helt grå, selv om solen skinner.



Mange kinesere, som bor ude på landet, har ikke besøgt en storby, 
set højhuse, moderne biler eller set en europæer. 
Denne ældre mand er for første gang i sit liv kommet til Beijing. 



Når klokken er 12 middag i Beijing, 
er det stadig midt om natten i 
Danmark!



Shanghai er Kinas største by. 



I de store byer kan du købe de 
samme varer som i Danmark. 

Her er en lille butik ude 
på landet. Kan du se, 
hvad de sælger?



Ligesom hos købmanden i Danmark er nogle af varerne udstillet foran butikken.





I de store byer findes der burgerbarer.
Det er meget dyrt for almindelige 
kinesere at købe en burger.



Er du rig, kan du blandt andet 
købe Pepsi 





Mange af de varer, vi køber her i 
Danmark, er produceret i Kina. 
Kineserne køber også danske varer. 
Only er et dansk tøjmærke. 

Filmene her er piratkopier. 



Er du en rig kineser, kan du gå i 
danske Ecco-sko, købe Lego eller 
sende en SMS til en af dine venner.







Ude på landet er de fleste butikker 
et rum med et jerngitter foran, som 
kan trækkes for, når butikken er lukket.

Barberen behøver ikke at bruge 
penge på husleje til sin lille salon!





Fyraften.
Der er flere cykler og 
scootere, end der er biler. 







I udkanten af byen venter chaufførerne på arbejde. 







Små kinesiske lastbiler. 



Kinas store floder og kanaler bliver brugt som transportveje. 
Familien bor på flodbåden, og mange af børnene kommer aldrig i skole. 



På tankstationen til højre kan flodbådene tanke brændstof. 



Fly er også et vigtigt transportmiddel i Kina.
Her er et fly fra det kinesiske postvæsen ved at blive lastet med breve og pakker.



Trafik i Shanghai.



Mange fattige kinesere lever af at samle pap, glas og plastikvandflasker.



1,3 milliard kinesere skal have mad hver dag. Mellem bjergene dyrker man jorden i terrasser.





Kineserne spiser mange kyllinger, ænder, 
fisk og svinekød.



Hønsefødder er en delikatesse i Kina.





Jordnødder ligger til tørre, 
risen høstes, og vandbøflen 
får sig et hvil, inden den igen 
skal trække ploven. 



Kineserne spiser mange grøntsager, 
men de kan også godt snuppe sig 
en pølse. 



Peking-and, nudler og suppe.





Kineserne drikker grøn te til maden. 
Du kan købe kinesisk te i Danmark. 

Mange perler i smykker kommer fra Kina.







Forurening er et meget stort problem i Kina!



Det er solskin, men forureningen ligger som en dis over byen.



Søndag morgen i en park i Beijing. 



Hvert år i Kina er knyttet til et 
dyr. 2007 var ”grisens år”, 
2008 er ”rottens år”, og 2009 
er ”oksens år”.



Boghandleren har både en 
moderne computer og en 
abacus – en kugleramme, 
som ekspedienterne bru-
ger til at regne ud, hvor 
meget du skal betale. 

De 2 perler til venstre tæl-
ler hver for 5. 
Perlerne til højre tæller 
hver for en. 

Kineserne kalder deres 
penge for yuan. 
Valutaen kaldes for 
renminbi. Det betyder 
”folkets penge”. 



Og her er noget, du nok ikke vidste…

Små kinesiske børn bruger ikke ble. 



Måske har du selv et par kinasko?
- Eller en drage fra Kina? 





I mange år var Kina et lukket land. 
I dag kan turister besøge landet. 

Lillemor Andersen
Forlaget Spiren 2008


