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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Introduktion till Polisprogrammet och 
polisprofessionen. 

Ladokkod: 

BOPI1U 

Antal högskolepoäng: 

3 hp 
Period (ex P1 2018): 

P1 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

62% på campus 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 
Samtliga studenter är Godkända på kursen. Alla studenter utom 2 deltog aktivt på seminariet om 
vetenskapligt förhållningssätt. De studenter som inte deltog har lämnat in en individuell uppgift. 

Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande 

 
83% uppger att undervisningen stött deras lärande bra eller ganska bra och 84% uppger att 
kurslitteraturen och annat material har stött deras lärande.  
Studenterna är mycket nöjda med examinationsformerna och 94% säger att det stämmer bra eller 
ganska bra att examinationen främjar deras lärande. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

40% anser att de fått ökad kunskap om forskning inom polisiärt arbete och 36% uppger att det 
stämmer ganska bra. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Detta är programmets första kurs så den frågan får besvaras senare. 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Några studenter anser att tempot under första veckan varit för högt.  Mycket information och 
ibland för långa dagar. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Utvärderingen visar att kursen fungerar mycket väl som en introduktion. Många studenter uppger 
i de öppna svaren att de känt sig mycket välkomna till polisprogrammet och Högskolan i Borås. 
 
”Väldigt fint mottagande. Det märks att både utbildningen som studenterna var efterlängtade.” 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Instruktionerna till uppgifterna kan göras ännu tydligare och tid måste ges så att studenterna lär 
känna varandra under den första tiden. 
 
Det senare kommer att ske genom att Polisförbundets studerandeförening kommer att ta ett 
större ansvar för introduktionen.  
 
Introduktionsföreläsningar i ämnen som kommer på sista delen av terminen kommer att tas bort 
från kursen 

 

Kursansvarig:  

Betty Rohdin/Lotta Dalheim-Englund 
 

 


