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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisen i samhället - Distans 
Ladokkod: 

B1PS2U 
Antal högskolepoäng: 

7,5 hp 
Period: 

P3 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisutbildningen 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

52 av 75 registrerade studenter har besvarat pingpongenkäten, vilket motsvarar  69 %. Detta är en 
jämförelsevis hög svarsfrekvens på den här typen av enkäter, men man ska vara medveten om att 
närmare en tredjedel av kursdeltagarna inte deltagit. Denna kursrapport baseras dock även på 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 17 juni 2019 var 71 av de totalt 75 registrerade studenterna på kursen godkända, vilket 
motsvarar 95 %. 25 personer fick betyget VG, vilket motsvarar 33 %. 

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

 
77 % anser att påståendet ” Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 19 % instämmer delvis i påståendet.  
 
78 % anser att påståendet ” Examinationsformerna har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer helt” 
eller ”stämmer ganska bra”. 20 % instämmer delvis i påståendet.  
 
98 % anser att påståendet ”Instuderingsfrågorna främjade mitt lärande” ”stämmer helt” eller ”stämmer 
ganska bra”. 
 
66 % anser att påståendet ”Seminarierna främjade mitt lärande” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska 
bra”. 31 % instämmer delvis i påståendet.  
 
50 % anser att påståendet ”De livestreamade föreläsningarna har varit till stöd för mitt lärande” ”stämmer 
helt” eller ”stämmer ganska bra”. 37 % instämmer delvis i påståendet.  
 
75 % anser att påståendet ”Möjligheten till direktkommunikation via ZOOM har varit till stöd för mitt 
lärande vid föreläsningar och seminarier” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 21 % instämmer 
delvis i påståendet.  
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14 % anser att påståendet ”Livestreamade föreläsningar är att föredra framför kortare inspelade föreläsningar” 
”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 25 % instämmer delvis i påståendet.  
62 % instämmer dock inte alls i påståendet. 

 

Hur kursen har forskningsanknutits 

Kursen hänvisar genomgående till litteratur som bygger på polis- och statsvetenskaplig forskning. 
 
88 % av respondenterna anser att påståendet ” Genom kursen har jag fått ökad kunskap om forskning 
inom kursens kunskapsområde, statsvetenskap” ”stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 8 % 
instämmer delvis i påståendet.  

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

 
58 % av respondenterna anser att påståendet ”Mina förkunskaper var tillräckliga för att tillgodogöra mig 
kursens innehåll” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 37 % instämmer delvis i påståendet.  

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Lärarresurserna har använts till föreläsningar, seminarier och examination. 
 
38 % av respondenterna anser att påståendet ” Kurslitteraturen och annat material på kursen har varit till 
stöd för mitt lärande” stämmer helt” eller ”stämmer ganska bra”. 54 % instämmer delvis i påståendet. 

Sammanfattning och övriga kommentarer 

Kursen ges för första gången, och befinner sig därmed i en utvecklingsfas. 
 
Distansstudenternas främsta synpunkt rör undervisningsformerna, men det framkommer även en 
del synpunkter gällande litteraturen. Litteraturkommentarerna handlar bl.a. om att huvudboken av 
Bäck m.fl. upplevs vara för djupgående, luddig, svårläst eller tråkig. Men större delen av de 
kvalitativa frisvaren rör önskemål om inspelade föreläsningar som man hade kunnat ta del av på 
tider som passade en själv, så att man hade sluppit vara låst i tid till de livestramade 
föreläsningarna. Somliga studenter önskar även färre föreläsningar. 
 
Ser man däremot på svaren på de kvantitativa påståendefrågorna gällande detta så framkommer en 
betydligt mer splittrad bild. 87 % instämmer helt eller delvis i påståendet att de livestreamade 
föreläsningarna varit till stöd för deras lärande, och 38 % instämmer även helt eller delvis i 
påståendet att livestreamade föreläsningar är att föredra framför kortare inspelade föreläsningar. 
Majoriteten hade dock föredragit inspelade föreläsningar. Samtliga respondenter utom två 
instämmer dock helt eller delvis i påståendet att möjligheten till direktkommunikation via ZOOM 
har varit till stöd för deras lärande vid föreläsningar och seminarier. 
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Sammanfattningsvis är det alltså främst delar av kurslitteraturen samt avsaknaden av inspelade 
föreläsningar, som studenterna anser kan ses över. I övrigt är det mellan 66-98 % som anger något 
av de två mest positiva svarsalternativen på enkätfrågorna, kring olika aspekter på kursens upplägg 
och genomförande (se ovan). 
 
Kursansvariga delar i mångt och mycket de synpunkter som framförs av distansstudenterna, och 
en hel del av synpunkterna var dessutom förväntade redan på förhand. Distansstudenternas 
enkätsvar stärker kursansvarigas bild av att kursen på det hela taget fungerat ganska väl, särskilt 
mot bakgrund av att den ges för första gången och fick planeras och genomföras med mycket kort 
varsel, och parallellt med kursansvarigas ordinarie åtaganden. Bedömningen är dock, 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”).  
 
Nedan redovisas ett axplock av de positiva kommentarer som  i pingpongankäten framfördes om 
kursen: 
”Mycket bra kurs.” 
”Bra innehåll, känns relevant.” 
”Mycket bra och kompetenta lärare. Har lärt mig otroligt mycket! tack för den fina tiden.”  
”Seminarier via Zoom har varit toppen bra! Intressant kurs. Har lärt mig mycket om landets uppbyggnad, 
struktur och hur arbetet fungerar för att få Sverige framåt.” 
”Mer förinspelade föreläsningar, mer fokus på propositioner och hur lagar blir till. Mer fokus på genustänket då 
det gav en hel del aha-upplevelser. Annars riktigt bra och dedikerade lärare.” 
”En intressant kurs med stor bredd. Duktiga föreläsare. Jag skulle föredragit att haft inspelade föreläsningar hellre 
än livestreamade. Dock så var det mycket bra att ni hade en chat öppen så att även distanseleverna kunde ställa 
frågor.” 
”Kompendiet vi fick var väldigt bra och hjälpte mycket.” 
”Jag har lärt mig väldigt mycket under kursen och har fått en mer förklarande bild på hur landet är styrt, 
vem/vilka som gör vad, hur lagar kommer till m.m.” 
”Väldigt imponerad av er lärare- duktiga och extremt kunniga” 
”Bra: PowerPoint, kompendier, instuderingsfrågorna, seminarier, jag lärde mig massor!” 
”Bra och tydligt. Saknar mer koppling till polisen. Men vill absolut för det inte ta bort delar som ingick i kursen.”  
”Jag tycker att kursen har vart intressant. Känner mig påläst och mer kunnig om statsvetenskap, vilket är roligt.”  
”Bra innehåll och nyttig kunskap vilket borde spridas mer!” 
 

Eventuella förslag till förändringar 

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. 
Det kan finnas goda skäl till att utöka inslaget av inspelat undervisningsmaterial som ett komplement till 
live-streamad undervisning. Utifrån enkätsvaren förefaller dock inte inspelningar helt kunna fylla live-
streamingens positiva aspekter, såsom möjligheten till direktkommunikation och dialog. 

Kursansvarig:  

Anette Gustafsson & Jonas Westman 

 


