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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisiär tjänstefärdighet 
Ladokkod: 

B0PY1U Campus 
Antal högskolepoäng: 

 
Period (ex P1 2018): 

P1 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet Borås. 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

62%. 46 av 74 har svarat. 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Studenternas prestation har varit god, 100% av studenterna var godkända vid 
kursens slut,  då detta är en första kurs så är startnivån väldigt spridd över deltagarna 
men samtliga har gjort framsteg i den nivån vi förväntat oss. 

  

  

 

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

 
Majoriteten av studenterna anser att kursens innehåll har haft en röd tråd och en tydlig 
progression genom både uppvärmning samt övade tekniker för att nå slutmålet examination.  
 
Majoriteten anser att undervisningsformerna har varit relevanta i förhållande till kursens lärandemål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sida 2 av 4 

 
 
 
 

  



 Sida 3 av 4 

Hur kursen har forskningsanknutits 

 
Allt utbildningsmaterial inom POLKON skall vara förankrat via vetenskap eller beprövad 
erfarenhet. 
 
Aktuell forskning, erfarenhet samt anatomi är grunden. 
 
Frågan ej med i utvärdering. 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
Då detta var första terminen kursen genomfördes så är upplevelsen att kursen har fungerat i 
relation till andra kurser men att delar går att utveckla. 
 
Främst genom att genomlysa innehållet i andra kursers innehåll så att dessa följer samma 
progression. 
 
Fråga ej med i utvärdering. 
 
 
 
 
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

 
Mycket har fått lösas med vilja och lösningsfokus då vissa delar av nödvändigt material inte 
funnits på plats från start. 
 
Fråga ej med i utvärdering. 
 
 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Studenterna är generellt nöjda med kursen.  
 
I Studentkommentarer framkommer följande: 

 
Att vi hela tiden repeterar så man har alla tekniker färska i minnet. 
Det har varit en givande termin med mycket olika varianter av grepp som är bra grundläggande 
delar inför nästkommande terminer!  
Lärarnas engagemang  
Det fokus som legat på alla elever. Jag tror inte att någon i klassen känner att man har blivit 
förbisedd eller något liknande. Alla ska med och alla ska lära sig i ämnet. 
Lärt sig något nytt varje lektion som man kunnat ta med sig till nästa för att utveckla  
Att ni fokuserar mer på att få in teknikerna än att ta i till 100%. Utvecklas och bli bättre sakta men 
säkert, det bästa sättet att lära sig för min del iallafall. 
Långa lektionstillfällen vilket jag tycker är bra. 
Tydliga instruktioner. 
Framförallt bra mental närvaro av lärarna. Enkla att kommunicera och diskutera teknikerna med. 
Mängdträningen är viktig. 
Kanske att vi inte har haft bälte tidigare, eget med fängsel hållare. 
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Synd med bara ett pass i veckan  
Väldigt långa pass vilket gör att man blir trött mot slutet. Men det beror på helt vilken typ av 
övning, de övningar när vi får använda oss av allt vi lärt för att lösa ett problem så känns det bara 
bra att det finns gott om tid, medan när vi lär oss specifika grepp, tekniker etc, då kan det bli tungt 
efter så lång tid.  
Långa lektioner som gjort det svårt att orka hela lektionerna. Det är svårt att lära sig nya saker i 
slutet på så långa lektioner då jag känner mig hungrig och trött både fysiskt och i huvudet av all ny 
information.  
När vi fick den nya greppsalen så hade vi ingenstans att byta om och duscha.  
Lååånga lektioner, man värmde upp en gång i början sen blir man kall flera gånger om under som 
längre pauser vi haft. Greppen visas för få gånger ibland.  
Självskyddet har ju legat bra en gång i veckan, förutom för oss i C klassen som legat efter hela 
terminen. 

Eventuella förslag till förändringar 

 
Inte så långa lektioner utan fler istället. Två lektioner i veckan med 2h POLKON istället. 
Om möjligt kortare lektioner men fler.  
Korta ner lektionerna. 
Föreslår lite kortare lektioner, 2-3h. Ser hellre att det är fler lektioner/vecka. 
Inte för mycket grepp och tekniker på ett och samma tillfälle. 
Inga synpunkter på terminen, jag tyckte den var väldigt bra! 
Kanske mer övningar? Men jag är väldigt nöjd över hur upplägget sett ut. 
 
På grund av logistiken kommer inga förändringar ske med de långa lektionspassen inför nästa termin. 

 

Kursansvarig:  

 
Fredrik Strömkvist 
 

 


