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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 Distans 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

64%  

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Samtliga studenter är Godkända på bägge examinationerna. 3 grupper fick 
kompletteringar efter första inlämningstillfället i gruppsykologi. 

Samtliga var också godkända på momentet vetenskapligt förhållningssätt 

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

 
29% svarar att det stämmer helt att undervisningen varit till stöd  för deras lärande och 52% 
uppger att det stämmer delvis. 
När det gäller kurslitteraturen uppger 87% att det stämmer helt eller ganska bra att den varit ett 
stöd för studentens lärande. 
Examinationsformerna uppger 81% att det stämmer helt eller ganska bra att de varit ett stöd för 
lärandet. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

79% uppger att de fått ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Det är programmets första kurs så detta får utvärderas senare då studenterna har en helhetsbild av 
första terminen. 
 
 
 
 
 

Förberedelse för distansstudier 

83% känner sig väl förberedda för distansstudier efter introduktionskursen. Några upplever att 
lärplattformen Pingpong är rörig och ostrukturerad.  
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Studenterna har upplevt att de varit mycket välkomna till Polisprogrammet och till Högskolan i 
Borås. 
Några studenter upplever att det var något ”rörigt” när det gäller information om olika saker som 
t ex vem som är ansvarig för vad, kommande närstudieveckor. 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Närstudieperioden förkortas en vecka och vissa introduktionsföreläsningarna spelas in. Detta bidrar till att 
studenterna har mer frihet när det gäller tid och rum. 
Informationen som gäller distansstudier och närstudieperioder förbättras och förtydligas. 
 
På Högskolan i Borås har ett arbete med att utvärdera och eventuellt ersätta Pingpong med en annan 
lärplattform påbörjats. Innan beslut kommer får vi se till att göra det så tydligt som möjligt inom den 
aktuella plattformen Pingpong. 

 

Kursansvarig:  

 
Betty Rohdin/ Lotta Englund-Dahlheim 



 Sida 4 av 4 

 


