
 

 
 

AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD  
Rutin för kursutvärdering, Bilaga 1 

Dnr: 211-18 

 

  Sida 1 av 4 

Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Introduktion till Polisprogrammet och 
polisprofessionen 

Ladokkod: 

BOPI1U 

Antal högskolepoäng: 

3 hp 
Period (ex P1 2018): 

P3 HT 19 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet  

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

41% av studenterna har besvarat enkäten 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Samtliga studenter är godkända på kursen. Två studenter deltog inte på seminariet 
men har lämnat in individuella skriftliga arbeten. 

 

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

 
87% uppger att undervisningen har varit till stöd för deras lärande (55% stämmer ganska bra och 
32% stämmer helt). 
Litteraturen och övrigt material har varit ett ganska bra stöd för 47% och 26% anger att detta 
stämmer helt. 
Examinationsformerna på kursen anger 47% att det stämmer ganska väl att de varit ett stöd för 
lärandet och 30% anger att det stämmer helt.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 

80% anger att kursen har gett dem ökad kunskap om forskning inom kursens kunskapsområde. 
(43% stämmer ganska bra och 37% stämmer helt). 10% uppger att det inte stämmer alls. 

Om tillräckliga förkunskaper 

 
80% anser att de har tillräckliga förkunskaper för att tillgodogöra sig kursen. 
 
 
 
 
 

Hur upplever du mottagandet på Polisutbildningen i Borås och på Högskolan i Borås 

Detta är en öppen fråga. 
De flesta anger att de känt sig mycket välkomna till Polisutbildningen och lärarna får mycket 
beröm för sitt bemötande och engagemang. 
Även mottagandet från Högskolan upplevs som positivt från de flesta studenterna även om här 
finns några få kritiska röster om att man inte kände sig lika delaktig som andra studenter när det 
gäller den generella informationen från Högskolan. 
”Lite tråkigt att vi inte är en del av högskolan” 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Överlag har introduktionskursen fungerat väldigt bra. 
Det finns i övriga kommentarer förslag till vad som kunde varit med i introduktionsbrevet som till 
exempel vilka böcker som ska införskaffas innan kursstart. Man skulle velat ha klass och 
gruppindelningen tidigare. 

Eventuella förslag till förändringar 

Informationen till studenterna innan kursstart och på kursintroduktionen bör vara ännu tydligare. 

 

Kursansvarig: Betty Rohdin/Lotta Englund 
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