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Filmen Den stora lögnen granskar det amerikanska poli-
tiska systemet; hur dess ledare i årtionden använt sig av 
och spätt på den vita kulturella rädslan samt gjort den 
svarta befolkningen till syndabockar. Allt för att vinna 
politiskt stöd.

Filmen fokuserar främst på Donald Trump som under sin 
kampanj inför presidentvalet 2016 använde sig av rasism 
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Historia 7-9 – Ur det centrala innehållet
• Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konse-
kvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor 
i Sverige och i världen. Migration inom och mellan länder.
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och 
politiska ideologier.
• Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers 
strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvill-
kor, t.ex. genom kampen mot slaveri.
• Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa 
och i andra delar av världen.
• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildring-
ar av människors upplevelser av förtryck, t.ex. i form av kolonia-
lism eller rasism och motstånd mot detta.
• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.

Samhällskunskap 7-9 – Ur det centrala innehållet
• De mänskliga rättigheterna inkl. barnkonventionen. Deras inne-
börd och betydelse.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och 
inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bak-
grund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, 
boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras 
och samverkar,
• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala sam-
hällsfrågor ur olika perspektiv,
• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i t.ex. aktuella samhällsfrå-
gor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Historia Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-ta-
len i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser 
och händelser, t.ex. migration, fredssträvanden och ökat välstånd, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism och 
konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade makt-
förhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
• Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska 
konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök 
att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv uti-
från t.ex. social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
• Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhälls-
liv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, 
t.ex. olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som 
medel för påverkan i aktuella konflikter.

Samhällskunskap Gymnasiet – Ur det centrala innehållet
• De mänskliga rättigheterna och hur de förhåller sig till stat och 
individ.
• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvill-
kor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån katego-
rier som skapar både gemenskap och utanförskap.
• Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ide-
ologiska villkor, t.ex. mänskliga rättigheter, nationalism, kolonia-
lism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomis-
ka villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella 
villkor.

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla:
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, sam-
hällsfrågor, samhällsförhållanden utifrån olika tolkningar och per-
spektiv.
2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur 
olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala förhållanden på-
verkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

FILMHANDLEDNING 

och rashets. Men den visar också på hur Trumps anklagande 
retorik om afroamerikaner, latinamerikaner och muslimer 
passar in i ett historiskt mönster som format amerikansk 
politik i århundraden. Ett mönster av rasism och skuldbe-
läggande av den ”icke-vita” befolkningen. 

Filmen bygger på en bok och intervjuer med Tim Wise, ut-
bildare i antirasism och författare.
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FAKTARUTA

KOLONIALISM
Erövring, kontroll och exploatering av områden utanför 
kolonisatörens primära territorium. Termen används i 
dag oftast som samlingsbegrepp för de europeiska na-
tionalstaternas utomeuropeiska erövringar.

Kolonialismen växte fram ur Europas expansion från 
1500-talet och fortsatte i olika former fram till avkolo-
niseringen, som inleddes vid olika tidpunkter i olika de-
lar av världen. Två faser kan urskiljas. Den första är den 
merkantilistiska eran, som sträckte sig fram till slavhan-
delns upphörande och de portugisiska och spanska im-
periernas upplösning i början av 1800-talet. Den därpå 
följande industrikapitalistiska fasen betraktas som den 
egentliga kolonialismens era.

Den region i Amerika som tidigast koloniserades var 
Latinamerika. Det första mötet mellan Gamla och Nya 
världen, Columbus s.k. upptäckt 1492, skedde i den 
västindiska övärlden. Från Västindien penetrerades se-
dan det syd-, latin- och nordamerikanska fastlandet av 
spanjorer och portugiser. Förutom Spanien och Portu-
gal kom Frankrike, England, Nederländerna och, i liten 
skala, Danmark, Sverige samt Kurland att förvärva kolo-
nier i Amerika. Varje land reglerade varuutbyte mellan 
moderland och kolonier efter merkantilismens normer. 
Ädelmetaller och plantageprodukter blev Amerikas 
främsta bidrag till en framväxande ”världsekonomi” i 
handelskapitalismens former. Främst sockerproduktio-
nen ledde till storskalig slavimport från Afrika. 

SLAVHANDELN ÖVER ATLANTEN
Efter den spanska erövringen av Västindien och Cen-
tralamerika sattes indianer i tvångsarbete i gruvor och 
jordbruk. De flesta dog efter kort tid. För att skaffa ny 
arbetskraft började från omkring 1520 svarta slavar 
överföras från Afrika, först till Västindien och senare till 
sockerplantager på fastlandet. 

Inom ramen för den s.k. triangelhandeln fördes vapen, 
rom och andra varor från städer som Liverpool och Bri-
stol till Afrika, där de byttes mot slavar. Slavarna för-
medlades vanligen av afrikanska makthavare, som skaf-
fat fångar genom raider eller krigståg.

I nästa led transporterades slavarna till Amerika. Om-
kring 15 % av slavarna beräknas ha dött under transpor-
ten över Atlanten, som tog minst sex veckor. I det tredje 
ledet fördes socker och rom tillbaka till Europa, för att 
på nytt ingå i bytet mot slavar i Afrika. Totalt beräknas 
ca 11 miljoner slavar ha förts från Afrika till Nord- och 
Sydamerika. 

Fakta hämtad från NE.se
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INNAN NI TITTAR
Den 8 november 2016 avgjordes presidentvalet i USA. Lan-
dets president valdes då för mandatperioden 2017-2021. 
Republikanernas Donald Trump besegrade demokraternas 
kandidat Hillary Clinton och han tillträdde presidentpos-
ten den 20 januari 2017.
• Vem efterträdde Donald Trump på presidentposten?
• Vad vet ni om Donald Trump och hans bakgrund? 
• På vilket sätt skulle ni beskriva Donald Trump som per-
  son? Hur beter han sig, hur talar han etc?
• Vet ni vilka frågor som var centrala i Donalds Trumps 
  valkampanj?
• Hos vilka väljargrupper fick han sitt stöd?  

DISKUSSIONSFRÅGOR
USA:s historia
• I filmen hörs både rörelsen The Tea Party, men även 
  andra skandera frasen ”Take Our Country Back”. Vad 
  syftar de på och vad menar de med det, tror ni? 
• Vad är kolonialism? Vad kan ni om kolonialismen av 
  Nord- och Sydamerika? 
• Vad kan ni om USA:s historia? Hur blev USA just USA? 
• Vilka skulle ni säga är USA:s urbefolkning? Hur ser 
  deras situation ut idag?

Från 1500-talet och framåt började man föra in slavar i 
Amerika. 
• Vad vet ni om slavhandeln över Atlanten?

Tim Wise berättar i filmen om Bacon-upproret som ut-
spelades i Virginia 1676. 
• Vad handlade det om?
Enligt Tim Wise anser många att detta uppror var start-
punkten för när man började särskilja på människor efter 
hudfärg. Det var efter denna händelse som den rika eliten 
behövde hitta ett sätt för att undvika uppror från den stora 
arbetarklassen. Vita kontraktstjänare och bönder blev in-
talade att tro att de hade mer gemensamt med de vita, rika 

Innan ni startar en diskussion kring filmen är det viktigt att 
läraren/ledaren går igenom handledningen och tänker på 
hur man ska hantera diskussionen och svaren. 
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Politisk retorik
Innan 1960-talet var segregationen och rasismen i USA ett 
faktum och man kunde öppet uttala sig på ett rasistisk sätt, 
till och med i politiska sammanhang. Men på slutet 60-ta-
let ändrades detta och det blev inte längre accepterat att ut-
tala sig hur som helst. Tim Wise förklarar i filmen att vissa 
då istället började att använda ett kodat språkbruk för att 
ändå peka ut vissa grupper i samhället som syndabockar. 
• Kan ni ge exempel på ett sådant kodat språkbruk? På 
  vilket sätt var det kodat? Beskriv varför och på vilket sätt 
  dessa ord syftade till att peka ut och göra bl. a. afroame-
  rikaner till syndabockar.
Filmen menar att Donald Trump har en anklagande reto-
rik som skuldbelägger vissa grupper i samhället.
• På vilket sätt? Hur talar han? Använder han sig av kodat 
  språkbruk?

3 (6)

än med afrikaner och slavar som var deras jämlikar?
• Hur och på vilket sätt skedde detta?
• Vad var en kontraktstjänare? Jämför t.ex. statare i Sverige.
När man avskaffade kontraktstjänarsystemet gav man is-
tället fattiga vita män rollen som slavväktare. De hade låg 
lön, ingen makt över sin vardag och ingen egen ägd mark. 
Detta kallade W. E. B. Du Bois (en amerikansk rättsakti-
vist och historiker) för ”vithetens psykologiska lön”. 
• Vad menade han med det?
Som ett argument för att inte avskaffa slaveriet, marknads-
förde man idéer om att slavarna skulle ta de vita böndernas 
och den vita arbetarklassens jobb. 
• Var fanns ironin i detta, enligt filmen?

I filmen får vi se en man på en demonstration som säger 
till en mexikan att ”du är en jävla fegis som snyltar på vårt 
land”. Mexikanen svarar med att säga ”jag tillhör konti-
nentens urbefolkning, åk hem till Europa”. 
• Diskutera detta. Vad är mexikanens poäng med detta 
  påstående?

• När upphörde slavhandeln och slaveriet i USA?
• Vilken händelse eller konflikt är det mer känt som?
• Kan ni redogöra kort för vad som hände?

I början av filmen får vi ta del av en händelse som fick 
stora konsekvenser. 
• Vad hände i Charlottesville i den amerikanska delstaten 
  Virginia den 11-12 augusti 2017?
• Vilka monument pratar de om i samband med demon-
   strationen och vad symboliserar dessa? 
Avlägsnandet av dessa monument har fått kritik från 
många inom högern i USA, även Donald Trump, då de 
menar att det är ett hot mot kulturarvet och ett sätt att för-
ändra historien. 
• Diskutera detta. Vad tycker ni? Vilket kulturarv är det 
  den amerikanska högern värnar om? Varför tog staten 
  beslutet att ta ned monumenten?  
När Donald Trump uttalar sig i tv efter händelserna i 
Charlottesville säger han: ”Vi fördömer, i starkast möjliga 
ordalag, det här uttrycket för hat, intolerans och våld från 
många sidor. Från många sidor. (On many parts)”. 
Detta uttalande får Donald Trump mycket kritik för. 
• Diskutera varför. 

FAKTARUTA

KONTRAKTSTJÄNARE
Kontraktstjänare var en anställd som enligt avtal arbeta-
de under en tidsperiod, för mat, husrum och andra för-
nödenheter, utan lön. Systemet var vanligt bland fattiga 
utvandrare till kolonier under tidigmodern tid. Vanligt-
vis skrev fadern under avtal och papper för sina barn.

UNITE THE RIGHT RALLY 11-12 AUGUSTI 2017
Unite the Right rally i Virginia 2017 var en högerex-
trem demonstration i Charlottesville, Virginia, USA den 
11–12 augusti 2017. Bland arrangörsgrupper och en-
skilda deltagare återfanns företrädare för vit makt, vit 
nationalism, alt-right, nykonfederationen, nynazism och 
milisgrupper. Talare under sammankomsten var bland 
andra Tim Treadstone och David Duke.

Samtidigt som den högerextrema träffen pågick plöjde 
en bil rakt in i en samling antifascistiska motdemon-
stranter varvid en person dog och minst 24 skadades. 
Vittnen på plats beskrev att våldet som uppstod härrör-
de från de vita nationalisterna.

POSTKOLONIALISM
Postkolonialismen lyfter fram kolonialismens avgöran-
de betydelse för framväxten av idéer om modernitet, 
humanism och civilisation. Idén om universalism repre-
senterar i detta sammanhang ett hegemoniskt norm-
system som placerar den västerländska kulturen och 
samhällsmodellen högst upp i en utvecklingsskala. Ett 
av postkolonialismens viktigaste bidrag är synliggöran-
det av de historiska kopplingarna mellan kolonialism 
och nutida former av rasism och etnisk diskriminering. 
Prefixet ”post” markerar att nutida samhällen fortfaran-
de präglas av det koloniala arvet och av en kunskapssyn 
som legitimerar över- och underordningsrelationer som 
skapades under koloniseringen och som idag återska-
pas globalt och lokalt. 

Fakta hämtad från Wikipedia och NE.se
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 • Beskriv välfärdsbegreppet. Vad betyder välfärd?
I filmen används uttrycket ”people on welfare”.
• Vad betyder det? 
• Vilka gynnades och gynnas av välfärd, och på vilket sätt?
• Hur kan vi jämföra detta med Sverige? Har vi medborga-
  re på ”välfärd”? På vilka sätt?
• Vem betalar egentligen för välfärd? Vilka gynnas och 
  hur? Gynnas ni och era familjer? Diskutera!

Tim Wise säger i filmen att när välfärd blev något som 
endast förknippades med afroamerikaner och latinameri-
kaner blev alla (vita) libertarianer. 
• Vad är libertarianism?
• Är liberatarianism en rättvis tanke och är det möjligt? 
  Finns det grupper som skulle gynnas mer eller mindre? 
  Diskutera!
 
Språkbruk inom denna diskurs* är väldigt viktigt att ta i 
beaktande. Många ord som förut har ansetts okej att använ-
da har idag uppmärksammats för att peka på att de är ord 
som stereotypiserar, diskriminerar och underminerar vissa 
grupper i samhället. Vissa ord råder det även olika mening 
om om man bör säga eller inte. Dessutom finns det skillna-
der i språkbruk mellan olika länder gällande vilka ord man 
använder sig av. 
• Diskutera orden nedan. Vad betyder orden? Vilka ord 
  känns okej att använda medan andra inte gör det och 
  varför? Finns det ord som utgår från att det finns en 
  norm? Finns det ord som utgår från att det inte finns 
  någon norm?   
 ras    etnicitet
   svart   vit
   icke-vit   mörkhyad
   afrosvensk   färgad

*Ett samlingsnamn för de infallsvinklar, begrepp, sätt att resonera, fråge-
ställningar och så vidare som tillämpas inom ett visst område. (wikipedia)

Kulturell oro
En teori om varför Donald Trump kunde vinna president-
valet var att det fanns en ekonomisk oro i landet. 
• Vad betyder det? 
• Vilket var  Tim Wises argument för att det inte kunde 
  vara en ekonomisk oro som styrt de amerikanska med-
  borgarnas röstande?
• Vad var det istället för ”oro” han menade var anlednin-
  gen till Donald Trumps framgångar i valet?
• Försök definiera kulturell oro. Vad tror ni om Tim Wise 
  påstående; att detta var anledningen till att så många 
  personer röstade på Trump? 

En kvinna i filmen säger att: ”Vi har blivit bortglömda. Nu 
när alla intressegrupper får som de vill och blir lyssnade 
på har vi knuffats åt sidan. Och vi är majoriteten. Jag föd-
des här.”

FAKTARUTA

LIBERTARIANISM
(eng., av libertarian ’frihetsivrare’, av liberty ’frihet’) be-
nämning på politisk-filosofiska idéer som betraktar indi-
videns frihet från tvång som grundläggande värde, obe-
roende av om tvånget utgår ifrån andra individer eller 
staten. Definitionen är långt ifrån entydig och gränsen 
till nyliberalism och liberalism oklar.

POPULISM
rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp 
oberoende av någon social klass. ”Folket” är enligt po-
pulisterna nedtryckt av en elit som har monopol på 
makten i samhället. Populismen är därmed emot i varje 
fall delar av det etablerade politiska systemet men är 
sällan revolutionärt inriktad. Populistiska rörelser käm-
par ofta med opportunistisk argumentation för ökad 
direkt demokrati inom det politiska systemet, men de 
följer inte alltid denna målsättning om de hamnar i en 
maktposition. Populistiska partier har ofta starka ledare 
som står för hela organisationens idéutveckling. 

I dag används termen om en mängd europeiska miss-
nöjespartier, ofta med fokus på invandringsmotstånd 
och främlingsfientliga ideologier. I USA har den republi-
kanska presidenten Donald Trump kommit att personi-
fiera så kallad högerpopulism. Hans valkampanj 2016 
präglades av kritik mot det, enligt honom, styrande och 
icke folkligt förankrade etablissemanget. 

RASISM
Rasism definieras i allmänhet som system av föreställ-
ningar, tro och förfaranden som baseras på en världs-
bild eller ideologi där människan anses kunna delas upp 
i raser. I en snävare bemärkelse kan det definieras som 
fördomar, diskriminering eller antagonism riktad mot 
någon av en annan ras baserat på tron att en egen ras 
är överlägsen.
Den biologiska rasismens ideologi innebär en tro att in-
divider i en ras delar en uppsättning av karakteristiska 
egenskaper, förmågor eller färdigheter Och att drag av 
personlighet, intellekt, moral och kulturella beteenden 
ärvs och att detta arv innebär att raser kan rankas som 
medfött överlägsna eller underlägsna andra. Detta kan 
då användas som utgångspunkt för att rättfärdiga dis-
kriminering.

Inom antropologin råder dock konsensus om att det 
inte finns människoraser, och man anser att försök till 
identifiering av rasskillnader mellan människor är ove-
tenskapligt. Ordet rasism kan ändå i många fall använ-
das i överförd mening, exempelvis baserat på hudfärg, 
kultur, art eller härstamning. Skillnaden behöver alltså 
inte avse just ras, utan det avgörande är principen att 
bedöma individer efter vilka de är och inte efter vad de 
gör. Liknande men inte fullt ut rasistiska synsätt kallas 
ofta för främlingsfientlighet.

Fakta hämtad från NE.se och Wikipedia
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Den vite mannen
”Vithet medför vissa förväntningar. Vit man medför mer 
än så.” säger Tim Wise i filmen. 
• Vad menar han och vad är det för förväntningar?

När tre män i filmen blir tillfrågade om vem de röstade på 
svarar alla ”Donald Trump”. Anledningen som en av män-
nen ger är att ”männen i arbetarklassen kommer att bli 
utrotade”. 
• Vad tror ni, håller arbetarklassmännen på att utrotas?
• På vilket sätt skulle en röst på Donald Trump lösa detta?

• På vilket sätt, enligt Tim Wise, personifierar Donald   
  Trump den traditionella manligheten?
• Varför tror ni att Trumps traditionella manlighet tilltalar 
de amerikaner som röstade på honom?

Tim Wise säger i filmen att Trump främjade en vit, manlig 
oro genom att prata om hur politisk korrekthet kvävde 
yttrandefriheten.
• Vad menar han med det?

• Vad är sexism?
• Skulle ni definiera Donald Trump som sexistisk? 
  Varför/varför inte?
• Hur skulle ni beskriva Barack Obama?
• Hur beskrivs en alfahane i filmen?
• Hur beskrivs en betahane i filmen?
Barack Obama beskrivs i filmen som en betahane. 
• Varför då, tror ni?
• Vad är manlighet för er? 
Sarah Palin säger i en intervju att Barack Obama sym-
boliserar så mycket svaghet. Hon tar istället en annan 
president som exempel på en stark ledare. 
• Vem är presidenten?
• Vilka exempel ger hon som gör honom till en bra ledare?
• Vad anser ni om detta? Vad bör en bra ledare ha för 
  egenskaper och kompetenser?

Moståndsrörelser
• Hur menar Tim Wise att vi ska förebygga och motverka 
  rasism och sexism? 
”Vi skapade monstret, vi måste hjälpa till att dräpa det”, 
säger Tim Wise. 
• Vad menar han med det? Och vilka är ”vi” som åsyftas?
• Vad är ”Black Lives Matters”? 
• När vita människor demonstrerar med skyltar där det 
  står ”White Lives Matter”, vad tänker ni då? 
Tim Wise frågar sig i filmen varför 300 vita demonstreran-
de nationalister hamnar på löpsedlarna medan de tusentals 
vita i SURJ - Showing Up for Racial Justice som utmanar 
vit makt-idéerna inte nämns alls i media. 
• Varför tror ni att det är så?

• Vilka är ”vi”? 
• Vilka grupper tror ni hon åsyftar med ”intressegrupper”?
• Vilka fördelar upplever kvinnan att andra grupper får 
  som gör att hon känner sig försummad? 
• Tycker ni att hon har rätt i sina argument? Varför/varför 
  inte?
• Vad betyder ”vitt privilegium”?

I filmen intervjuas en man som undrar hur länge han ska 
behöva betala för slaveriet. 
• Vad menar han med det? 
Vidare i intervjun berättar han om sin privata situation; 
att han är sjukskriven och inte betalar skatt.
• Finns det något i det som kan sägas vara motsägelsefullt? 
  På vilket/vilka sätt? 
• Varför tror ni att han resonerar som han gör?

I filmen listar Tim Wise fem kulturella förändringar som 
han menar ska ha bidragit till den kulturella oro som 
Trumps anhängare upplever. Diskutera respektive förän-
dring nedan. På vilket sätt kan det ha skapat en kulturell 
oro?
- USA blir mer och mer multikulturellt och mångetniskt
- HBTQ-personer får bättre förutsättningar
- Globaliseringen
- Barack Obama blev vald till president 2008; den första 
  afroamerikanska presidenten i USA
- Populärkulturen blir mer multikulturell
• Hur är det i Sverige? Kan ni märka av en kulturell oro 
  här? Diskutera!

• Vad är populism? 
• På vilket sätt kan man säga att Donald Trump är popu-
  listisk? Diskutera!
• Hur ser det ut i Sverige, har vi något politiskt parti som 
  skulle kunna anses som populistiskt och i så fall på vilket 
  sätt?
• Kan ni några andra populistiska partier; i Europa, i 
  världen?

• Vad betyder ordet rasism? Hur skulle ni definiera ordet?
David Duke (f.d. ledare Ku Klux Klan) säger att det exis-
terar en rasism men att den är mot vita människor. 
• Diskutera begreppet rasism utifrån David Dukes påstå-
  ende. Kan rasism mot vita existera? Varför/Varför inte?
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I slutet av filmen ser vi arkivbilder från marchen mellan 
Selma och Montgomery 25 mars 1965 och i högtalarna 
hör man en röst som talar till folket. 
• Vet ni vem rösten tillhör? 
• Vad känner ni till om Martin Luther King?
• Känner ni till några andra tal som han har hållit?

 Avslutande frågor 
• Vad tror ni är filmmakarens syfte med filmen?
• Vad känner ni efter att ha sett filmen? Optimism eller   
  pessimism?
• Är det en vinklad film? Vem får komma till tals? Tar den 
  upp fler perspektiv?

FÖRDJUPNINGSUPPGIFTER
Make America Great Again 
Både Donald Trump (2017) och Ronald Reagan (1980) an-
vände sig av ”Make America Great Again” som slogan i sina 
valkampanjer. Det skiljer dock 27 år mellan kampanjerna.

Fundera på detta. Vad tror ni att det menas med uttrycket 
”Make America Great Again”? Vad är det för glansdagar 
som åsyftas? Vilka har fått uppleva dem? Skriv ner era re-
sonemang och reflektioner. Utgå ifrån de ni sett och lärt er 
av filmen, USA:s historia, kolonialismen och slaveriet. 

Ord och språkbruk
Ords betydelse förändras med tiden. Begrepp som var ac-
cepterade för 50 år sedan är inte accepterade på samma sätt 
idag. Men vi använder fortfarande ord och begrepp som 
kan vara eller tolkas som stereotypa och diskriminerande. 
Ord och begrepp som utgår från en norm. 

Välj ut 2 artiklar som är relevanta för ämnet från etablerade 
nyhetsmedier, och några exempel från alternativa källor; 
bloggar, sidor på sociala medier etc. (Detta kan även förbe-
redas av läraren i förväg.) Se till enskilda ord och begrepp; 
markera allt som ni tolkar som stereotypt, diskrimineran-
de, vinklat mm. Vilka ord utgår från en norm? Se även till 
den övergripande texten; gör den stereotypa antaganden? 
Använder den kanske kodat språkbruk? Gör en jämförelse 
mellan artiklarna från de etablerade nyhetsmedierna och 
de från de alternativa. Gör sedan en jämförelse med andra 
i klassen. Diskutera era resultat och gör en analys.
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Den postkoloniala diskursen
Skriv en faktatext om postkolonialism. Gör sedan en analys 
av var USA befinner sig idag i den postkoloniala diskursen 
och varför. Vad är det för händelser i historien som kan ge 
svar på varför de idag upplever rasism, diskriminering och 
ojämlikhet. Diskutera begrepp som kulturell oro,  norm 
och vitt privilegium. Gör sedan en jämförelse med hur det 
ser ut i Sverige. Kan man dra paralleller till situationen i 
USA och dess historia? Har ländernas olika historia kunnat 
påverka varandra i denna diskurs? På vilket sätt? Ta även 
hjälp i er analys av filmens olika ståndpunkter. 

Sveriges koloniala historia
Vad kan ni om Sveriges koloniala historia? Redogör för de 
områden som Sverige koloniserat, konsekvenserna av det 
och hur det ser ut idag.   

Splittrad arbetarklass
Tim Wise menar i filmen att den amerikanska arbetarklas-
sen har splittrats. Om den inte hade gjort det så hade den 
kunnat ha en enorm makt och möjlighet till att påverka 
sina villkor och sin ställning. Fundera på detta. Vilka till-
hör arbetarklassen? Ser det likadant ut i Sverige tror ni? 
Skriv ner hur och om saker och ting hade sett annorlunda 
ut om USA inte hade en så kallad splittrad arbetarklass. 
Gör även jämförelser med Sverige. 

Populism
Skriv en faktatext om populism, beskriv begreppets ur-
sprung och de olika former av populism som finns. Vilka 
politiska partier har vi i Sverige? Vad står de för, vad är 
deras mål och kärnfrågor? Vilka av partierna kan man ar-
gumentera för är populistiska och på vilket sätt? Diskutera 
sedan gemensamt i klassen!

Den traditionella manligheten
”This is what guys talk about when you’re not around. So 
if you’re offended by it. Grow up.” 
Detta säger en man i tv som kommentar till den inspel-
ning som media släppte där Donald Trump talar om sin 
relation till kvinnor.

Skriv en faktatext om sexism. Gör sedan en jämförelse 
av utvecklingen av jämställdhet i USA och i Sverige med 
filmen som utgångspunkt. Välj egna angreppsvinklar.


