Fag: Amerikanske studier
Fagformål:
•
•
•

Eleven skal arbejde tværfagligt (historie, geografi og samfundsfag) med fokus på Nordamerika.
Eleven skal have viden om USA´s historie, politik, geografiske forskelle, kultur og samfundsforhold samt se på USA
som en magtfaktor i verden med indflydelse på mange forskellige områder.
Gennem oplæg, samtaler med amerikanere, skriftlige kilder, dokumentarudsendelser, musik og film skal eleven
udvikle en bred indsigt i og forståelse for USA før, nu og i fremtiden.

Mål:
Kompetenceområde

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Eleven bliver i stand til at skabe
sig et overblik over en af
verdens stormagter, USA.

•

Eleven kan på baggrund af
viden om historie,
samfundsmæssige og
politiske, sociale,
demografiske og
geografiske forhold
beskrive det moderne USA.

•

Eleven kan på baggrund af et historisk overblik og
viden om det amerikanske samfund, herunder
politiske forhold, forklare hvordan det amerikanske
samfund har udviklet sig under forskellige
forudsætninger, hvor også geografiske og
demografiske forhold tages i betragtning.

Eleven bliver i stand til at
undersøge, vurdere og
reflektere over nogle af de
forskelle, der er, på egen kultur
og amerikansk kultur.

•

Eleven kan tage stilling til
forskellige forhold, der gør
sig gældende ift. sociale,
kulturelle og
samfundsmæssige forhold
i USA og kan udlede
forklaringer ud fra
historiske og kulturelle
fakta samt perspektivere til
danske forhold.

•

Eleven har viden om og kan forklare samspillet
mellem fortid, nutid og fremtid i det amerikanske
samfund og det amerikanske samfunds indflydelse
på resten af verden på en lang række områder.

Læseplan (aktiviteter, arbejdsform og evt. overvejelser om
progression):
•

Eleven skal arbejde tværfagligt på både dansk og engelsk med såvel historiske, samfundsmæssige, kulturelle, geografiske
som politiske fokusområder. Arbejdsformen vil variere mellem fremlæggelser, egen fordybelse i et område, en gruppes
fordybelse i et område, diskussioner og oplæg fra lærer/gæstelærer. Eleven vil komme til at kommunikere med
amerikanere via skype og her få talt med amerikanere om både storpolitiske, sociale og også helt hverdagsprægede
forhold og problemstillinger.
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