
engelSk (a), pSykologi (b), SamfundSfag (b)

vi har i denne studieretning særligt fokus på kulturer. vi 
studerer menneskets individuelle og sociale liv, menneske-
lige og samfundsmæssige relationer og alle de vigtige og 
tilhørende medier i en globaliseret verden.

i studieretningens fag og projekter undersøger vi, hvordan 
vilkårene og mulighederne er for mennesker fortrinsvis i den 
vestlige verden; identitetsdannelse og udvikling af person-
ligheden på grundlag af de samfundsmæssige forhold i den 
senmoderne tid vi lever i. Det gælder både 
politiske systemer, levevilkår, identitets-
dannelse og de problemer og udfordringer, 
mennesker har. Sammenhængene mellem 
menneske, samfund og sprog udforskes i 
denne studieretning gennem mange for-
skellige redskaber: skønlitteratur, statistik, 
blogs, film, faglitteratur, rollespil, avisartik-
ler og mange typer af skriftlige produkter.

i Denne StUDieretning ArbejDer Vi Særligt meD
   indsamling og bearbejdning af data i form af observatio-
ner, undersøgelser og interviews

   analyse og fortolkning af tekster, film, cases og billeder
   at have fokus på elevprodukter, ofte it baserede
   at træne forskellige mundtlige- og skriftlige udtryksformer 

Har du lyST Til

   at arbejde med aktuelle danske og in-

ternationale emner vedrørende individ 

og samfund

   at undersøge sammenhænge mellem 

tekster og den virkelighed, teksterne 

afspejler

   at opnå indsigt i, hvilke faktorer der 

betyder noget for vores udvikling som 

individer

   at foretage undersøgelser af sociologi-

ske og psykologiske problemstillinger

   at få indsigt i, hvad der ligger til grund 

for, at vi er så forskellige som men-

nesker

   at kunne beherske engelsk i skrift og 

tale fuldt ud

  at opnå indsigt i og forholde dig kritisk 

til den globaliserede verden

- så er denne studieretning noget for dig
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ekSempler pÅ emner og projekTer

   Storbyens kontraster med rejse til en engelskta-
lende storby

   identitetsdannelse set gennem sociale medier og 
reality shows 

   ondskabens mange ansigter
   mediernes magt og indflydelse
   uSa under obama – gør det nogen forskel?

En tidligere elev læser i dag medievidenskab på SDU: 
Vi analyserer bl.a. markedsføring og kommunikation, og 
det bruger jeg især psykologi og samfundsfag til. En-
gelsk bruger jeg rigtig meget, da mange af teksterne 
på uni er på engelsk, dog ofte langt sværere at for-
stå grundet fagbegreber osv.
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