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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisiär grundkurs – campus 
Ladokkod: 

B0PG1U 
Antal högskolepoäng: 

Motsv. 7,5 hp 
Period (ex P1 2018): 

P4 2018 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisutbildningen 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

56 % 
1 påminnelse har skickats 
 
Hämtat från svarsfrekvens i pingpong. Räknat om och tagit hänsyn till teststudent och deltagare 
som gått kursen i efterhand.  
Svarsfrekvensen baserad på exakt antal kursdeltagare.  
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Hög närvaro på föreläsningar, seminarier och övningar 

Samtliga godkända efter kompletteringar. Uppskattningsvis 20 % behövde komplettera sina 
examinationsuppgifter, vilket upplevdes som ett lärande moment av kursledningen 

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

Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande;  
 
47,5 % stämmer helt 
42.5 % stämmer ganska bra 
 
Examinationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande;  
 
40 % stämmer helt 
43 % stämmer ganska bra 
 
Slutsats – ja en övervägande del ansåg att det varit till stöd för lärandet.  
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Genom att kursen involverat högskolans akademiska resurser i samtliga delmoment.  
Dessa har i vissa delar samverkat med den yrkesrelaterade delen.  
 
I t.ex. kursområdet kommunikation så har akademiska resurser presenterat fördjupade 
föreläsningar utifrån polismyndighetens material (som i sig i sin helhet bygger på forskning och 
beprövad erfarenhet). 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Kursen har medvetet integrerat övriga ämnen i så hög utsträckning som möjligt. Främst vid 
övningar, men även i seminarier och handledningar. Akutsjukvård, juridik, POLKON, pnf har 
integrerats.  
 
Lärare från andra ämnen har även medverkat vid praktisk handledning. 
 
 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Vissa lektionsmoment och handledningar skulle kunna genomföras med färre lärare och i något 
fall i föreläsningsform i stället för klassvis lektion.  
 
Samtidigt har det utifrån kursvärderingens resultat varit just dessa något resurskrävande 
handledningstillfällen som upplevts varit till störst stöd för lärandet 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

 
Ett urval på vad som i kursvärderingen upplevts varit riktigt bra;  
 

- Praktisk handledning av polisjuridiken 
- Handledningstillfällena 
- Diskussioner i grupperna i samband med handledningar 
- Examinerande seminarium etik 
- Strukturen i pingpong och lätt att förbereda sig 

Eventuella förslag till förändringar 

Ett urval på vad som i kursvärderingen lämnats som förslag till förbättringar; 
 

- Omstrukturera formen för socialpsykologin 
- Annan ordning på momenten och struktur på kursen 
- Fler lektioner 
- Övningstentor, dela ut facit på case och juridiska exempel 
- Inte flera olika examinationer samtidigt i slutet av kursen 
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Förslag till förändringar och genomförda förändringar enligt kursansvarig;  
 
Kursen är fortsättningsvis förlängd med två veckor, innehåller endast en sammanfattande examination, pingpong 
struktureras om. 

 

Kursansvarig:  

David Robertsson 

 


