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Informations korrespondent i Washington DC, hyppig USA ekspert i Deadline på DR2 og kendt fra en blog
om usa, er gået sammen med den ene af forfatterne bag grundbogen Luk samfundet op!, Peter Brøndum.
Sammen står de bag den nye grundbog om USA. De enkelte fagområder international politik, politik,

sociologi og økonomi er anvendt som bogens byggesten. Konkret betyder det, at bogen er struktureret i fem
kapitler:

Kapitel 1: USA En ide eller en nation? (Kultur)
Kapitel 2: USA Et demokratisk forbillede eller et demokrati i krise? (Politik)

Kapitel 3: USA En økonomi der er over the top? (Økonomi)
Kapitel 4: USA Et velfærdssamfund men også en velfærdsstat? (Sociologi, Politik og Økonomi)

Kapitel 5: USA Hegemon eller supermagt i frit fald? (International politik)

Strukturen giver et fordelagtigt udgangspunkt for undervisningen af elever på samfundsfag A- eller B-niveau,
men også kultur- og samfundsfagskursister kan give sig i kast med analyser af USA´s politiske system,

økonomiske tilstand, velfærdsmodel, sammenhængskraft, udenrigspolitik og internationale rolle.

Bogen rummer et righoldigt supplerende stof om amerikanske samfundsforhold, og i alle kapitler kommer
samfundsfaglige begreber og teorier i anvendelse. Det drejer sig blandt andet om kulturteori, politiske

systemer, økonomiske skoler, velfærdsmodeller, integrationsteori og teorier om social differentiering og om
international politik.

Bogen er selvskrevet til samarbejde med engelsk, historie og matematik i forbindelse med SRP, SRO og SSO
og i andre tværfaglige samarbejder med f.eks. dansk, engelsk, historie, matematik, religion, musik og
mediefag. USAs udfordringer er tænkt som en ny studieretningsbog til de mange studieretninger, hvor

samfundsfag A eller B indgår sammen med engelsk.

På bogens hjemmeside vil der være opgaver og forslag til bogens kapitler og til tværfaglige forløb. Derudover
vil der være videointerviews med en række amerikanske eksperter blandt andre professor Robert O. Keohane

og professor Ruth OBrien.
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