STUDIEHANDLEDNING

USA - Östkusten
Filmens innehåll
I den här filmen ska vi resa ungefär 240 mil genom
USA. Under vår resa kommer vi se många berömda
platser samt träffa några invånare som bor på de olika
platserna vi besöker.
Vi börjar i New York och reser sedan till huvudstaden
Washington för att se bl.a. Vita Huset. Vi reser vidare
genom bergskedjan Appalacherna och kommer till
kolindustrins West Virginia där du kan hitta kolfyndigheter bara några centimeter under jordlagret!
Städer som Pittsburgh och Detroit besöker vi också,
där det tidigare fanns många jobb inom tillverkningsindustrin, men där många idag kämpar mot fattigdom
och utanförskap.
Vi besöker USA:s tredje största stad, Chicago, och lär
oss om de Stora sjöarna som är en av världens största
sötvattensreserver.
Vi reser genom det som kallas ”Majsbältet”. Visste du
att USA svarar för ungefär 35 % av världens majsproduktion? Till slut når vi det som kallas Mellanvästern
och Stora Slätterna.
Undervisningen ska behandla följande
centrala innehåll enligt läroplan:
Geografi
Högstadiet
• Jordens klimat-och vegetationszoner samt på vilka
sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder,
vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
Engelska
Högstadiet
• Talad engelska och texter från olika medier.
• Talad engelska med viss regional och social
färgning.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och
muntliga framställningar.
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Filmfakta
Ämne: Geografi, Engelska
Ålder: Från 13 år (H)
Speltid: 16 minuter
Svenskt tal med svensk text som tillval samt
engelskt tal med engelsk text som tillval
Produktion: FWU, Tyskland

Inlärningsmål:
- Att lära sig om några olika viktiga platser i USA.

Produktion: © FWU, Tyskland
Svensk distribution: © Solfilm Media AB, MMXV
Filmnr: Sol7399
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Diskussionsfrågor

Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningarna kring filmen och funderar igenom hur diskussioner
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt
frågorna bland grupperna.
Under/Efter filmen
• Var ligger New York City?
• Hur skulle du beskriva New York City?
• Var ligger Washington?
• Vad står D.C. i Washington D.C. för?
• Nämn några speciella platser som finns i
Washington.
• Beskriv Appalacherna.
• Varför lever många i fattigdom trots gruvindustrin i
West Virginia?
• Vad är rostbältet?
• Ron Barraf, chef för Rivers of Steel pratar om varför
Pittsburgh överlevt avindustrialiseringen. Vilken är
hans teori?
• Var ligger Detroit?
• Varför är Detroit känt för sin bilindustri?
• Vad har hänt med Detroits bilindustri idag och
varför?
• Var ligger Chicago?
• Beskriv de Stora sjöarna.
• Beskriv hur Chicago har varit ett viktigt centrum för
olika former av transporter.
• Var ligger St Louis?
• Beskriv Majsbältet.
• Vilka stora floder möts i St Louis?
• Vad är Stora Slätterna?
• Beskriv arbetet med de stora vetefälten.

Uppgifter
• Grupparbete eller enskilt arbete:
Ta reda på mer om USA och platserna som nämns i
filmen. Välj en frågeställning nedan eller kom på en
egen.
• Washington DC är USA:s huvudstad. Jämför Washington med Sveriges huvudstad Stockholm.
• Hur ser New York Citys historia ut? När grundades
staden och hur har den växt fram till staden vi ser
idag?
• Ta reda på mer om ”rostbältet”. Hur såg området
ut för 50 år sedan jämfört med idag? Har Sverige
liknande områden?
• Ta reda på mer om ”majsbältet”. Hur ser det ut? Hur
mycket odlas där och hur används produkterna?
• Ser utvecklingen inom bilindustrin i USA likadan ut
som i Sverige? Jämför.
Gör ett arbete och presentera för klassen i form av till
exempel en affisch, en tidning, en tidningsartikel eller
en hemsida.
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