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Filmens innehåll
Vi ska resa från Klippiga bergen till San Francisco vid 
Stilla Havets kust. Under vår resa kommer vi se många 
berömda platser samt träffa några invånare som bor 
på de olika platserna vi besöker.

Vi börjar vår resa i Badlands, South Dakota. Härifrån 
reser vi vidare till det berömda bergsmonumentet 
Mount Rushmore. Vi når Klippiga bergen, en mer än 
400 mil lång bergskedja.

I nationalparken Yellowstone ser vi varma källor och 
lär oss varifrån parken har fått sitt namn. Vi reser 
igenom Salt Lake City och besöker sedan det djupaste 
hål som människan skapat på jorden: ett dagbrott där 
man bryter koppar, guld och silver. 

Vi kommer till Grand Canyon för en liten geologilek-
tion. Vi fortsätter sedan västerut och besöker både 
Hooverdammen och glittriga Las Vegas!
Vi når USA:s näst största stad, Los Angeles och lär oss 
om Kaliforniens näringar, odlingar, industrier och vat-
tenbristen som drabbat staten.

Till slut når vi vårt mål, San Francisco, vid Stilla Havets 
kust.

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 beskriv-

ningar.
• Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och 

muntliga framställningar.

Filmfakta
Ämne: Geografi, Engelska
Ålder: Från 13 år (H)
Speltid: 18 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.
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Diskussionsfrågor
Det är viktigt att läraren/ledaren förbereder övningar-
na kring filmen och funderar igenom hur diskussioner 
och svar ska hanteras. Dela gärna upp gruppen i min-
dre grupper och låt deltagarna först skriva ned sina 
svar. Anpassa gärna materialet och fördela eventuellt 
frågorna bland grupperna. 

Under/Efter filmen
• Beskriv Badlands.
• Hur skulle du beskriva ursprungbefolkningens liv i 

reservat?
• Beskriv Mount Rushmore.
• Var ligger Klippiga bergen? 
• Beskriv nationalparken Yellowstone. Varifrån har 

parken fått sitt namn?
• Var ligger Salt Lake City? Hur har staden fått sitt 

namn?
• Beskriv Salt Lake City. Hur ser staden ut och vilka 

industrier är stora här?
• Beskriv hur Grand Canon ser ut.
• Hur bildades Grand Canyon?
• Vad är Route 66?
• Beskriv Hooverdammen.
• Var ligger Las Vegas?
• Hur skulle du beskriva Las Vegas? Varför grundades 

staden? Varför har staden problem med vatten?
• Beskriv Death Valley.
• Beskriv det mexikanska arvet i Kalifornien. Varför är 

bandet till Mexiko så starkt här? 
• Hur skulle du beskriva Los Angeles? Vilka områden 

finns här och vilka bor här?
• Vilka industrier är stora i Kalifornien?
• Vilka problem har Kalifornien med vatten? Varför är 

det så?
• Varför är risken för jordskalv så stor i Kalifornien?
• Beskriv staden San Francisco. Varför tror du att sta-

den är ett populärt turistmål?

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.
• Vad är Badlands? Hur har området fått sitt namn?
• Ta reda på mer om USA:s ursprungsbefolkning. Hur 

ser deras historia ut och hur lever de idag? Jämför 
också med hur det ser ut för Sveriges ursprungsbe-
folkning.

• Ta reda på mer om ”Mount Rushmore. Vilka är det 
som är avbildade på berget? Vem skapade monu-
mentet och varför?

• Ta reda på mer om Yellowstone nationalpark. Vilka 
sevärdheter finns i parken och varför grundades 
parken?

• Ta reda på mer om Kaliforniens anknytning till Mexi-
ko. Vad har hänt historiskt mellan USA och Mexiko?

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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