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På politipakken arbejder vi med et karrierefokus der integreres i alle 
fag. Fagene vil derfor så vidt muligt tone deres faglige indhold og 
kompetenceudvikling i forhold til optagelsesprøve og uddannelsesmål 
på Politiskolen. Vi arbejder med branchekendskab i form af besøg på 
uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Alle tildeles en tutor, som 
vil støtte jer under HF studiet, og en vejleder vil hjælpe jer med kvote2 
ansøgningen. Derudover vil I blive tilbudt en evaluering af jeres indsats 
og faglige standpunkt. Der vil indgå et studierelevant projektarbejde af 
1-2 ugers varighed. 
 
Danskundervisningen tager udgangspunkt i tre kerneområder: sprog, 
litteratur og medier. Her vil I bl.a. arbejde med grammatik, 
diskursanalyse, sprogrigtighed, argumentation, stilistik og retorik. 
I vil ligeledes analysere og fortolke bl.a. argumenterende artikler, 
journalistiske tekster, kortfilm, dokumentarfilm, billeder, reklamer, 
skønlitteratur fra folkeviser til nyeste litteratur som alle ses i et historisk 
lys. I skal foruden de kortere tekster læse og analysere fem litterære 
værker, samt fordybe jer i ét medieværk. 
Eksamen omfatter både en mundtlig og en skriftlig prøve. 
Der benyttes forskellige former for gruppearbejde og 
klasseundervisning. Du vil have ca. 10 undervisningstimer pr. uge. 
 
 
I dette fag vil du bliver præsenteret for en lang række teorier og 
områder, som vil give dig et overblik snarere end en fordybelse. 
Områderne og teorierne omhandler: Psykologiske retninger, 
tænkning/intelligens, hukommelse, omverdensforståelse, 
udviklingspsykologi, socialpsykologi (roller, gruppeprocesser, ondskab, 
mobning), læring, ledelse, ungdom, det senmoderne samfund, 
omsorgssvigt, opdragelse, voksenliv, kriser, stress, kulturelle forskelle. 
Der er intet skriftligt hjemmearbejde, og eksamen er mundtlig. 
Du vil møde forskellige arbejdsformer i form af gruppearbejde og 
klasseundervisning. Der lægges vægt på hyppige små 
repetitionsøvelser. Du vil have 6 undervisningstimer pr. uge. 
 
 
 
I faget engelsk arbejdes der sideløbende med mundtlig og skriftlig 
udtryksfærdighed, hvor målet er, at I lærer at udtrykke jer flydende på 
et forholdsvis korrekt engelsk. For at styrke den sproglige korrekthed 
arbejdes der i hele forløbet med grammatik og mindre sproglige 
opgaver, ligesom der efterhånden også vil være lidt længere skriftlige 
afleveringer, hvor I bliver trænet i at skrive i forskellige genrer som 
”summary”, ”characterization” og ”essay”. 
Den mundtlige side af faget trænes med udgangspunkt i, at vi læser 
(mindst) 6 temaer, sat sammen af forskellige kortere teksttyper som 
f.eks. noveller, avisartikler og romanuddrag. Der vil også indgå 
mediestof som YouTube klip og film i undervisningen. 
Arbejdsmetoderne omfatter både pararbejde, gruppearbejde og 
klasseundervisning, og forløbet slutter med både en skriftlig og 



mundtlig eksamen. Til den mundtlige prøve har I 24 timers 
forberedelse af en ukendt tekst, der falder inden for et af de 
gennemgåede emner. Derfor vil der i hele forløbet blive lagt vægt på, 
at I lærer en metode til at analysere både litterære og ikke-litterære 
tekster, samtidig med, at I løbende udbygger jeres ordforråd. 
I vil have 8 – 9 undervisningstimer pr. uge. 
 

Samfundsfag 
 

Samfundsfag giver indsigt i forskellige samfundsforhold. 
Udgangspunktet tages oftest i aktuelle danske sociale, økonomiske og 
politiske forhold, men der lægges vægt på, hvordan forholdene i 
Danmark er påvirket af de globale processer, herunder Danmarks 
deltagelse i EU-samarbejdet. 
Kursisterne skal kende samt kunne anvende begreber, teorier og 
metoder indenfor de tre fagområder: sociologi, økonomi og politologi. 
De skal kunne opsøge viden om og analysere samfundsmæssige 
problemstillinger. De skal kunne formidle deres indsigt, samt kunne 
vurdere, argumentere og diskutere omkring samfundsmæssige 
spørgsmål. 

 
 


