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Filmens innehåll
Hur styrs egentligen USA? Vad gör egentligen 
presidenten, kongressen och högsta domstolen – 
och hur hänger de ihop? Vad är ett primärval och 
vad innebär det när man säger att presidentvalet 
i USA är ett ”indirekt val”? Det ska vi gå igenom i 
det här programmet.

Filmfakta
Ämne: Samhällskunskap

Ålder: Från 13 år (H, Gy)

Speltid: 16 minuter

Svenskt tal med svensk text som tillval

Produktion: Kunskapsmedia AB, 2016

Syfte/strävansmål
 • Att lära sig om USA:s statsskick samt hur  
presidentvalet i USA fungerar. 

Undervisningen ska behandla 
följande innehåll enligt läroplan
Samhällskunskap (högstadiet)
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
 • Individers och gruppers möjligheter att 
påverka beslut och samhällsutveckling samt 
hur man inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut.

Samhällskunskap (gymnasieskolan)
1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga 

rättigheterna såväl de individuella som de 
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, 
samhällsförhållanden samt olika samhäl-
lens organisation och funktion från lokal 
till global nivå utifrån olika tolkningar och 
perspektiv.

2. Kunskaper om historiska förutsättningars 
betydelse samt om hur olika ideologiska, 
politiska, ekonomiska, sociala och miljömäs-
siga förhållanden påverkar och påverkas av 
individer, grupper och samhällsstrukturer.

Samhällskunskap 1a1 (gymnasieskolan) 
 • Demokrati och politiska system på lokal och 
nationell nivå samt inom EU. Internationella 
och nordiska samarbeten. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de 
olika nivåerna. Maktfördelning och påverkans-
möjligheter i olika system och på olika nivåer 
utifrån olika demokratimodeller och den di-
gitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll 
och nyhetsvärdering i samband med frågor 
om demokrati och politik.
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Diskussionsfrågor
Innan ni startar en diskussion kring filmen i 
gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funderar 
igenom hur man ska hantera diskussionen och 
svaren. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper 
och låt deltagarna först skriva ned sina svar. 

Inledning
 • Vad tänker du på när du hör USA:s politiska 
system?

Makten på delstatsnivå 
 • Nämn några saker som delstaterna får bestäm-
ma om själva.

 • Nämn några saker som delstaterna inte får 
bestämma om själva.

 • Varför har olika delstater vissa konstiga lagar, 
tror du?

 • Vad är en guvernör?
 • Vad är konstitutionen?
 • Vad är Bill of Rights?

Maktens högvarter
 • Vilka tre grenar kan man säga att den högsta 
makten i USA är fördelad i?

Presidenten
 • Varför är det speciellt att presidenten är både 
statsöverhuvud och regeringschef?

 • Vilka har presidenten till sin hjälp med att styra 
landet?

 • Nämn några uppgifter som presidenten har.
 • Vad är kabinettet för något?

Kongressen
 • Vad är skillnaden mellan senaten och represen-
tanthuset?

 • Nämn några uppgifter som kongressen har.
 • Vad är en filibuster?

Högsta domstolen
 • ”Högsta domstolen är den högsta rättsliga in-
stansen i USA” säger man i filmen. Vad innebär 
det?

 • Beskriv hur den högsta domstolen ser ut.
 • Nämn några uppgifter som högsta domstolen 
har.

Primärvalen
 • Vilka är de två stora partierna i USA?
 • Hur placeras de två stora partierna på en 
höger/-vänsterskala i USA? Hur skulle det se ut 
om du jämförde dessa med Sverige?

 • Hur går primärvalen till?
 • Vad är delegater för något? 
 • Vad händer på partikonventet under valårets 
sommar?

Presidentvalet
 • Vem var USA:s första president?
 • Hur ofta hålls presidentval?
 • Vad innebär det att USA:s presidentval är ett 
indirekt val?

 • Vad är en elektor?
 • Beskriv hur presidentvalet går till.
 • Vilka kriterier måste du ha fyllt för att få rösta i 
presidentvalet?

 • Under hur många år kan du vara president i 
USA?

Uppgifter
• Gruppuppgift: Ta reda på mer om USA:s 
politiska system! Gör ett arbete kring något du 
tycker är intressant och utgå ifrån en frågeställn-
ing. Hitta på en egen frågeställning, eller välj en 
nedan.

Exempel på frågeställningar:
- Ta reda på mer om makten på delstatsnivå. Vad 

är det som gör att delstaterna är så viktiga i 
USA? Varför kan de ha olika lagar? Hur ser styret 
ut inom en delstat? Jämför med hur det ser ut i 
Sverige.

- Hur stor makt har egentligen presidenten? Hur 
stort inflytande har presidentens stab? Ge ex-
empel på historiska beslut som en president har 
varit med och beslutat om. Jämför med hur det 
ser ut i Sverige.

- Vad arbetar Kongressen med? Vilka är det som 
arbetar i kongressen? Ge exempel på historiska 
beslut som kongressen varit med och beslutat 
om. Jämför med hur det ser ut i Sverige.

- Vilken makt har Högsta domstolen? Vilka upp-
gifter har högsta domstolen? Ge exempel på 
historiska beslut som högsta domstolen varit 
med och beslutat om. Jämför med hur det ser ut 
i Sverige.

Leta information på internet, i böcker och i 
tidskrifter. Presentera arbetet som webbsida, film 
eller som en vägg/serietidning. 
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