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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisen i samhället - Campus 
Ladokkod: 

B1PSU 
Antal högskolepoäng: 

7,5 hp 
Period: 

P3 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisutbildningen 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

50 av 74 registrerade studenter har besvarat pingpongenkäten, vilket motsvarar  67 %. Detta är en 
jämförelsevis hög svarsfrekvens på den här typen av enkäter, men man ska vara medveten om att 
en tredjedel av kursdeltagarna inte deltagit. Denna kursrapport baseras dock även på annan 
muntlig och skriftlig feedback som framförts av studenterna under kursens gång. 
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Betygsskalan på kursen är VG/G/U. 

Den 11 juni 2019 var 72 av de totalt 73 registrerade studenterna på kursen godkända, vilket 
motsvarar 99 %. 23 personer fick betyget VG, vilket motsvarar 32 %. 

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

 
56 % anser  att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 38 % instämmer delvis i påståendet.  
 
80 % anser att påståendet ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 18 % instämmer delvis i påståendet.  
 
96 % anser att påståendet ”Instuderingsfrågorna främjade mitt lärande” ”stämmer helt” eller ”stämmer 
ganska bra”. 
 
70 % anser att påståendet ”Seminarierna främjade mitt lärande” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska 
bra”. 26 % instämmer delvis i påståendet.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Kursen hänvisar genomgående till litteratur som bygger på polis- och statsvetenskaplig forskning. 
 
74 % av respondenterna anser att påståendet ” Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning 
inom kursens kunskapsområde, statsvetenskap” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 20 % 
instämmer delvis i påståendet.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
46 % av respondenterna anser att påståendet ”Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig 
kursens innehåll” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 40 % instämmer delvis i påståendet. 
14 % anser emellertid att påståendet inte stämmer alls. 
 
I frisvar är några kritiska till överlappningen med juridikkursen, som innebar att studenterna fick 
jobba med inläsning till tentan parallellt med juridikkursen. 

 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier och examination. 
 
36 % av respondenterna anser att påståendet ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till 
stöd för mitt lärande” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 50 % instämmer delvis i påståendet. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Kursen ges för första gången, och befinner sig därmed i en utvecklingsfas, vilket har lett till en del 
”barnsjukdomar”, bl.a. gällande livestreamning av föreläsningar. Somliga studenter upplevde att de 
många frågor och inlägg som framfördes av distansstudenterna under föreläsningarna var 
irrelevanta, påverkade upplevelsen av ”en röd tråd”, tog upp för mycket tid och ledde till att 
föreläsarna hamnade i tidsbrist, vilket i sin tur gjorde att resterande föreläsning ofta blev stressad 
och forcerad. Kursansvariga delar till viss del denna upplevelse, men vi menar att det är en svår 
avvägning huruvida man som vissa campusstudenter föreslår, ska avstå från att besvara vissa 
frågor, och bara tillåta dem i mån av tid i slutet av föreläsningen. Att få sina frågor och 
funderingar besvarade är en viktig del i lärandeprocessen, och många av de frågor som 
distansstudenterna ställde upplevdes av lärarna som relevanta, och ledde ofta till följdfrågor och 
reflektioner även bland campusstudenterna, vilket främjade deras lärande. 
 
Andra synpunkter som framförs av studenterna handlar om litteraturen, som upplevs för 
omfattande, för svår/komplex, för djupgående och för abstrakt. En del anser att den här typen av 
kurslitteratur borde ersättas med förenklad information från riksdagens hemsida, eller andra 
internetkällor där man på ett mer lättillgängligt sätt kan få nödvändig basinformation, och 
därigenom slippa ”svårlästa” böcker som ”bara krånglar till det”. Synpunkten riktas även i vissa 
fall mot föreläsarna där man menar att vissa saker görs onödigt krångliga, genom för utförliga och 
omständiga utläggningar i samband med studenternas frågor. Istället efterfrågar många av 
studenterna korta, koncisa svar och konkreta exempel på hur kunskaper som förmedlas är 
relevanta i konkret polisarbete.  
Denna form av kommentarer tycks i mångt och mycket reflektera ett ifrågasättande av ett 
akademiskt, problematiserande förhållningssätt som många studenter ännu inte ser nyttan/värdet 
av, vilket delvis kan hänga samman med att detta är den första kursen på utbildningen. Under 
kursens föreläsningar och seminarier har dock även andra förhållningssätt framkommit, framför 
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allt bland de lite äldre studenterna samt bland studenter som har tidigare erfarenheter av högre 
studier. Från lärarperspektiv upplever vi dessutom att många av dessa studenter under kursens 
gång har utvecklats med avseende på förmågan till reflektion, problematisering och kritisk analys. 
Andra studenter har troligen inte haft samma förkunskaper, och ser ännu inte att högre studier i 
stor utsträckning bygger på denna typ av nyanserade resonemang och ofta handlar om att 
synliggöra paradoxala förhållanden som medför att inga klara eller enkla svar finns att ge.  
 
En del synpunkter framförs även på tentarättningen. En betydligt större andel än normalt på 
jämförbara kurser begärde dessutom omprövning av rättningen efter underkänd tentamen, utan 
att anföra adekvata substantiella argument. Kommentarerna i såväl pingpongenkäten som i 
omprövningsansökningarna indikerar (i likhet med många av kommentarerna som beskrivs ovan) 
att vissa studenter har svårt att acceptera att lärarna kräver mer komplexa svar och resonemang.  
 
Vissa av studenternas synpunkter på kursens upplägg och genomförande delas av kursansvariga, 
och en del av synpunkterna var dessutom förväntade redan på förhand, men var svåra att undvika 
med tanke på att kursen fick planeras och genomföras med mycket kort varsel. Vi anser också, 
utifrån de samlade erfarenheterna av denna första ”testomgång” av kursen, att det finns ett antal 
saker som behöver korrigeras i kursplan, kurslitteratur och kursupplägg (se nedan under rubrik: 
”Eventuella förslag till förändringar”). 
 
Samtidigt finns det en hel del inslag i studenternas kommentarer som vi som ämnesföreträdare 
och kursansvariga anser att man bör förhålla sig kritisk till. En reflektion i detta sammanhang är 
att många kommentarer indikerar ett strikt instrumentellt förhållningssätt till studier. Såväl i 
muntlig som skriftlig feedback under kursens gång framkommer att många av studenterna 
uppvisar bristande förståelse för värdet av generella och teoretiska kunskaper som inte är direkt 
applicerbara i konkret polisarbete. Om en akademisering av polisutbildningen ska kunna 
implementeras på ett framgångsrikt sätt är det centralt att även denna typ av kunskaper, som 
lägger grunden för ett reflexivt förhållningssätt till en framtida yrkesroll, bereds stort utrymme. 
Vid framtida kursutveckling bör man också ha en beredskap att förhålla sig till denna 
studentgrupps förväntningar, förkunskaper och intressen, samt deras förhållningssätt till högre 
studier. 
 
Som framgått av beskrivningen ovan är det många  kritiska synpunkter som framkommer i 
pingpongenkäten, men nedan redovisas ett axplock av de positiva kommentarer som framfördes: 
 
”Inte studerat på högskola förut, men tycker att vi har fått förutsättningar att klara tentan. Tycker ev. 

gnäll har varit lite obefogat. Mer att det är första kursen och folk är kanske nervösa. Tycker 

föreläsarna har försökt tillgodose våra önskningar och behov. Studenterna får inse att vi studerar på 

högskola.” 

”Jag hade knappt några kunskaper alls om politik men har verkligen fått det nu!” 

”Bra och intressanta föreläsningar. Inte helt ultimat med distansstudenter på länk, men inga större 

problem.” 

”Varit intresserad av samhällsdebatten ett tag, men inte haft den överblick över hur saker och ting 

hänger ihop innan. Det tycker jag att jag har fått nu.” 

”Lärarna är otroligt kunniga och kan sitt ämne.” 

”Båda lärarna upplever jag som väldigt trevliga, sympatiska, hjälpsamma, tålmodiga och engagerade. 

Det betyder mycket, toppen!” 

”Bra, engagerade svar när elever ställde frågor.” 

”Jättebra och trevliga lärare som är SÅ kunniga!!!” 

”Överlag en rolig kurs, man lärde sig mycket!” 

”Kursen var intressant.” 
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”Mycket viktig kurs med kunskaper som en polis måste ha med sig så ser det som en absolut nödvändig 

del att förstå inför framtiden.” 

Eventuella förslag till förändringar 

Vid framtida kursplanering bör man försöka undvika överlappning i tid med den efterföljande 
juridikkursen. 
Huvudboken av Bäck m.fl. kan ev. ersättas med en något mer översiktlig och något mindre omfattande 
bok. 
Kursens anknytning till polisens roll och praktik i samhället kan behöva stärkas något, men på ett sådant 
sätt att centrala generella kunskaper inom det statsvetenskapliga fältet inte trängs undan. 
Kursens omfattning och fördjupningsgrad bör ses över och ev. minskas något, men på ett sådant sätt att en 
god akademisk och teoretisk nivå säkerställs.  
Man skulle kunna överväga att utöka det statsvetenskapliga inslaget på utbildningen, så att en första kurs 
kan vara mer introducerande, och en fördjupningskurs senare under utbildningen kan följa upp och 
fördjupa tidigare kunskaper. 

Kursansvarig:  

Anette Gustafsson & Jonas Westman 
 

 


