
Lärarhandledning

Klockan halv två på natten den 17 juni 1972 grips fem män som brutit sig in i Watergate-
byggnaden i Washington. Männen försöker installera mikrofoner i det demokratiska partiets 
högkvarter. En av dem har koppling till president Nixons omvalskommitté. Det här kom att bli 
en av de största skandalerna i USA:s historia och en seger för den undersökande journalistiken.      

5 män ertappas en natt i juni 1972 med 
att installera övervakningsutrustning i 
demokraternas högkvarter Watergate. Bland 
dem fanns en före detta CIA-agent som är 
medlem i president Nixons omvalskommitté. 
Två journalister börjar undersöka saken 
närmare och hittar då komprometterande 
uppgifter om kopplingar mellan vita huset och 
den här övervakningen, mycket tack vare en 
källa med täcknamnet ”DeepThroat”. President 
Nixon dementerar uppgifterna och när FBI 
lägger ner utredningen kan Nixon ändå vinna 
valet under hösten. De båda journalisterna 
fortsätter dock att nysta i ärendet och nya 
skandaler kommer fram kring spioneri och 
sabotage. I februari 1973 tillsätter senaten en 
kommitté som ska utreda alla anklagelser och 
det kommer nya uppgifter om korruption, 
pengatvätt och hindrande av rättvisa. Nixon 
förnekar inblandning och avskedar istället flera 
av sina rådgivare. 

   Allt tar en ny vändning när en av Nixons 
närmaste medarbetare avslöjar en hemlig 

avlyssning som pågått inne i vita huset 
där presidenten spelat in alla samtal utan 
motpartnerns kännedom eller medgivande. 
Efter månader av förnekelser ger vita huset till 
slut med sig och offentliggör inspelningarna. När 
det sedan visar sig att en del av inspelningarna 
har raderats kräver folket riksrätt. Presidenten 
försöker först klara sig undan men när processen 
inleds och han inser hur han ligger till väljer han 
i augusti 1974 istället att avgå. 
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Arbeta med filmen

•  Låt eleverna diskutera i grupper om olika amerikanska 
presidenter. Vilka känner de till? Vet de om några 
presidenter varit inblandade i några skandaler? Fråga 
dem också gärna vad de känner till om det amerikanska 
styrelseskicket och om de vet något om de olika 
partierna. Efter diskussionen bör ni i helklass reda ut 
detta tillsammans så eleverna kan hänga med enklare 
i filmen.

•  Ge eleverna en grund till det amerikanska styrelseskicket. 
Berätta hur USA styrs och vilken roll som presidenten, 
kongressen och senaten har, samt om de två partierna 
demokraterna och republikanerna. Det kan också vara 
bra att förklara vad FBI är och vad som menas med 
riksrätt. Prata eventuellt lite om andra skandaler kring 
amerikanska presidenter och särskilt det som hänt runt 
Donald Trump och anklagelserna om rysk inblandning 
i presidentvalet 2016.

Före filmvisning

• Låt eleverna först enskilt skriva ner sina svar på 
frågorna och låt dem sedan sitta i mindre grupper 
för att jämföra och diskutera sina svar.

• Lyft upp frågorna i helklass så alla får höra vad 
grupperna diskuterat. Vill ni fördjupa er ytterligare 
finns nedan två förslag.

1. Den nuvarande presidenten i USA, Donald Trump, 
har även han anklagats för allvarliga förseelser 
och ställts inför riksrätt. Använd detta aktuella 
exempel för en diskussion eller fördjupning kring 
maktmissbruk och på vilket sätt detta kan påverka 
demokratin. Jämför Trump och Nixon och det de 
anklagades för. Vilka likheter och skillnader kan 
ni komma på? På vilket sätt kan deras handlande 
ses som ett hot mot demokratin? Finns det någon 
annan president som hamnat i riksrätt? 

2. Diskutera varför det fria ordet är så viktigt 
för demokratiska länder. Vilken betydelse har 
journalistiken/ media i ett samhälle? Diskutera 
med utgångspunkt i exempel från filmen och 
andra exempel ni känner till där journalister 
uppmärksammat viktiga saker. Känner ni till några 
fall där journalister råkat illa ut på grund av sitt 
arbete?

Arbete efter filmen

1. Vad hette presidenten i USA vid tiden för 
Watergateskandalen?

2. Vilka var det som ertappades när de gjorde ”inbrott” 
i Watergatebyggnaden?

3. Vad gjorde de där?

4. Vem var ”Deep Throat”?

5. Vad anklagades presidenten och hans närmaste 
medhjälpare för?

6. Vad menas med riksrätt?

7. Vad var det som avslöjades under sommaren 1974 
och som gjorde att president Nixon till slut valde 
att avgå? 

8. I slutet av filmen lyfts en lärdom fram som man kan 
ta med sig från de här händelserna. Vilken är det? 
Håller du med?

Frågor efter filmvisning
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Sök vidare
Förstå sammanhanget – Watergateskandalen

Två intressanta poddar om 
Watergateskandalen:

• Sveriges radio
• Podtail

Användbara artiklar för jämförelser mellan 
Nixon och andra presidenter:

• Aftonbladet 
Watergate-skandalen bleknar i 
jämförelse

•  SVT 
Här är presidenterna som ställts inför 
riksrätt

Artiklar om Watergateskandalen och Nixon:

• SVT 
Watergateskandalen

• Aftonbladet 
Så fällde de presidenten

• Världens historia 
Två journalister fäller Richard Nixon

• SO-rummet 
Om Richard Nixon

Länktips

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1241463?programid=2519
https://podtail.se/podcast/allt-du-velat-veta-pa-5-minuter/watergateskandalen/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5XPyX/watergate-skandalen-bleknar-i-jamforelse
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/har-ar-presidenterna-som-stallts-infor-riksratt
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/watergateskandalen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VRzgRJ/sa-fallde-de-presidenten
https://varldenshistoria.se/samhalle/amerikas-historia/watergateskandalen-tva-journalister-faller-richard-nixon
https://www.so-rummet.se/aret-runt/richard-m-nixon-foddes


Läroplanskoppling

Historia, åk 7-9, Lgr11 

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 
till nutid  

• Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya 
maktförhållanden i världen.

• Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv 
på dessa.

Hur historia används och historiska begrepp

• Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som 
människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

• Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, 
källkritik och identitet betyder och hur de används i 
historiska sammanhang.

• Några historiska begrepp, till exempel antiken, 
mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt 
olika syn på deras betydelser.

Samhällskunskap, åk 7-9, Lgr11 

Beslutsfattande och politiska idéer 

• Några olika stats- och styrelseskick i världen.

• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i 
Sverige och världen. 

• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut 
och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för 
den demokratiska processen kan påverka beslut.

Information och kommunikation

• Mediernas roll som informationsspridare, opinions-
bildare, underhållare och granskare av samhällets 
maktstrukturer.

Samhällskunskap 1a1 50p, Gy11

Centralt innehåll

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell 
nivå samt inom EU. Internationella och nordiska 
samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka 
politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning 
och påverkansmöjligheter i olika system och på olika 
nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala 
teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll 
samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati 
och politik.

Historia 1a1, 50p, Gy11 

Centralt innehåll 

• Industrialisering och demokratisering under 1800- och 
1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala 
förändringsprocesser och händelser, till exempel 
migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat 
välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, 
mänskliga rättigheter och jämställdhet men också 
kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga 
historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och 
olika historiska förklaringar till dem.

Hela serien ”Förstå sammanhanget” passar in i stora delar av syftesbeskrivningen för ämnet historia i årskurs 7-9. Särskilt 
väl passar följande: 

• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder 
och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter 
och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar.

• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. 
De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat 
samhällen och kulturer.

• Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin 
samtids villkor och värderingar.

Filmen Förstå sammanhanget – Watergateskandalen passar bra för undervisning i ämnet historia och samhällskunskap i 
grundskolan och gymnasiet. Nedan förslag på centralt innehåll från Lgr11 och kursmål från Gy11, se www.skolverket.se.
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