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Tilmelding

I samfundsfag på A-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at
undersøge og forklare samfundsmæssige problemstillinger. Du lærer bl.a. at sammenligne og forklare
sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.
Du undersøger fx processer omkring magt og politisk meningsdannelse eller undersøger og sammenligner
samfund på forskellige økonomiske udviklingstrin, og du lærer også at se på andres undersøgelser med et
kritisk blik.
Du lærer desuden at lave mindre empiriske undersøgelser, bl.a. ved hjælp af eksisterende og egne
beregninger, tabeller og modeller, og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret
måde.
Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:
Sociologi, der fx kan handle om massemedier og politisk meningsdannelse, kulturelle mønstre, social
mobilitet og samfundsforankring
Politik, der fx kan handle om politiske grundholdninger, skillelinjer og vælgeradfærd, betydningen af
retssystemet samt forskellige typer af politiske systemer
Økonomi, der fx kan handle om velfærdsprincipper, økonomiske styringsprincipper og
makroøkonomiske sammenhænge
International politik, der fx kan handle om Danmarks suverænitet og handlemuligheder, konflikter og
integration i Europa og internationalt samt globalisering og samfundsudvikling
Metode, herunder kvalitativ og kvantitativ metode samt statistiske mål

Eksamen
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den mundtlige eksamen kan du tage enten online eller ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole. Den
skriftlige eksamen foregår altid ved fysisk fremmøde på Aalborg Handelsskole.
Der er kun eksamen i dette fag til sommer- og vintertermin.

Varighed
Du skal påregne at skulle bruge 125 timer løft i niveau.
Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at tilegne dig
stoffet.

Forudsætninger
For at blive optaget på enkeltfaget skal du have færdigheder svarende til samfundsfag på B-niveau.
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