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Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer
55% har besvarat enkäten
Analys av:
Studenternas prestation och resultat på kursen
Samtliga studenter är Godkända på kursen. Alla studenter utom en deltog aktivt på seminariet om
vetenskapligt förhållningssätt och hållbar utveckling. Den student som inte deltog har lämnat in en
individuell uppgift.
Samtliga grupper är Godkända i momentet gruppsykologi.
Hur kursens innehåll, undervisning och examination har varit till stöd i studenternas lärande
94% uppger att undervisningen stött deras lärande bra eller ganska bra och 100% uppger att
kurslitteraturen och annat material har stött deras lärande.
Studenterna är mycket nöjda med examinationsformerna och 100% säger att det stämmer bra eller
ganska bra att examinationen främjar deras lärande.
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Hur kursen har forskningsanknutits
75% anser att de fått ökad kunskap om forskning inom polisiärt arbete. Av de 75% anser 41% att
påståendet stämmer helt och 34% att det stämmer ganska bra.

Hur upplever du mottagandet vid Högskolan i Borås och polisutbildningen i samband med
introduktionsveckan
Detta är en öppen fråga .
46% av studenterna har gett synpunkter på denna fråga. De flesta uttrycker sig i termerna ”Mycket
bra” ,”Professionellt” och ”Ett bra och öppet mottagande”
Flera studenter nämner att Polisförbundets studerandeförening gjort ett mycket bra jobb och att
aktiviteterna i slutet av veckan blev mycket uppskattade.
Det finns synpunkter på första dagens förmiddag som upplevdes rörig.
Huvudintrycket är mycket positivt och studenterna uppskattar det vänliga bemötandet från
ledningen och lärarna.
Efter första närstudieveckan känner du dig förberedd för dina distansstudier? Om nej, vad saknar
du?
____________________________________________________________________________
Detta är delvis en öppen fråga. 49% har besvarat frågan
72% anger att de känner sig väl förberedda för sina distansstudier. De 27% som inte känner sig
förberedda nämner följande orsaker:
Otydliga instruktioner om vad som ska hända under studierna på hemmaplan.
Instruktioner om var jag hittar vad jag ska göra.
Vet inte vilka böcker som ska användas till vilka föreläsningar.
Det har varit två röriga veckor de veckor vi varit hemma.

Övriga kommentarer
Studenterna är mycket nöjda med introduktionskursen. Några studenter säger att de tycker
PINGPONG är rörig. Zoom anses vara ett bra verktyg.

Eventuella förslag till förändringar
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Instruktionerna till uppgifterna kan göras ännu tydligare och tid måste ges så att studenterna lär
känna varandra under den första tiden.
En ordentlig genomgång av vad som förväntas under de närmaste veckorna där studenterna
studerar på distans.
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