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Amerikanerne er på mange måder et både fascinerende og kontrastfyldt folk. Det er et ungt folkefærd, der
igennem de sidste ca. 240 år er smeltet sammen af de mange forskellige kulturer, folkefærd og etniciteter, der
er søgt til landet med de mange muligheder. 322 millioner amerikanere bor i dag i 50 stater på tværs af syv
tidszoner, og de er knyttet tæt sammen af patriotisme, frihedstrang og troen på muligheder på trods af deres

mange forskelligheder.

 

Being American viser ud fra forskellige samfundsfaglige vinkler, hvad det vil sige at være amerikansk i dag i
et land præget af kontraster, stærke holdninger, forskellige kulturer, immigration og stærke finansielle

interesser. Bogens fem kapitler belyser centrale, aktuelle temaer i den amerikanske samfundsdebat: Identitet,
det politiske system, præsidentvalg, uddannelse, velfærd og sociale forhold, etnicitet og immigrationen fra

især syd.

 

Being American er skrevet af en særdeles vidende og velformidlende forfatter, der har været bosat i USA i
flere år, og hun har dermed et indgående kendskab til landet og dets indbyggere. Til hvert kapitel er udvalgt
en fokusartikel, der sætter den indledende ramme, og kapitlerne afsluttes af arbejdsspørgsmål af både skriftlig

og mundtlig karakter.

 

Being American er fortrinsvis rettet mod undervisningen i engelsk og samfundsfag på det gymnasiale niveau,
fx til den daglige undervisning i samfundsfaglige studieretninger og til studieretningsprojekter. Bogen er også

velegnet til tværfagligt arbejde og større skriftlige opgaver på stx, hf, hhx og htx.
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