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USA now Annegrethe Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: USA Now dækker både engelskfagets kernestof
om de væsentligste kulturelle og samfundsmæssige forhold i USA og centralt kernestof om politik, velfærd
og identitetsdannelse i samfundsfag. På den måde kan den både tjene som grundbog i de to fag, til toning af

studieretninger med engelsk og samfundsfag samt til SRO, SRP og AT.

Indhold:
1. USA - a nation or an idea?

2. A democratic ideal or a democracy in crisis?
3. A wealthy society, but a welfare state?

4. Identity formation and socialization in the United States

Bogen er en oversat udgave af Columbus´ anmelderroste USA´s udfordringer bearbejdet og tilpasset
engelskfaget.

Desuden indeholder den et kapitel om ungdomsliv og nyskrevne afsnit om immigration og
våbenlovgivningen.

På bogens hjemmeside kan man finde øvelser, eksempler på problemformuleringer samt inspiration til
undervisningsforløb og videre læsning.

Oversættelse: Julian Isherwood og Ulla Plon.
Engelskfaglig konsulent: Louise Kaae Sørensen.
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