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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisiär yttre tjänstefärdighet 
Ladokkod: 

B0PY1U Distans 
Antal högskolepoäng: 

 
Period (ex P1 2018): 

P12019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisprogrammet Borås. 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

65%. 49 av 75 har genomfört utvärderingen. 

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. 
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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: 
 
Alltid roligt att komma dit! 
Roligaste men först och främst det mest lärorika under första terminen 
Det som har varit riktigt bra är att man har verkligen fått den tid och kunskap för att klara de 
grepp och andra tillgrepp vi lärt oss. 
Tycker det är riktigt härligt med den humor ni lärare även bidrar med. 
Lärarna får MVG! 
Bra förklarat och visat användbara övningar som vi fått nöta in praktiskt 
Upprepningar, hög nivå  
Lärarna 
Kontinuitet för att bibehålla kunskapen! Allt har varit bra egentligen! 
Lite för långa. 2-2,5 h är max vad man orkar med för att orka behålla fokus  
Ventilationen i nya grepphallen 
Mer uthållighets träning  
Första lokalen vi var i.  
Väntan under eximination 
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Jag skulle önska lite mer övningar med maximalt motstånd, det förväntar jag mig kommer längre 
fram. 
Att lokalen på Svenssons gym varit liten. 
Ibland för många steg på en gång. 
Lektionerna är långa och ibland tappar man focus. Kräv väldigt mycket koncentration att hålla 
igång i 4h. 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuella förslag till förändringar 

Studentkommentarer. 
 
 
Det skulle vara bra med en demonstrationsvideo av olika tekniker, sedan lite mer övningar med maximalt 
motstånd. 
Skulle kunna ha ett körschema vid liknande examinationer. Blev lång väntetid för en del! 
Mera case, det är riktigt kul! 
Blir ibland slentrian med så långa pass, i land kräv något oväntat för att hålla focus 
Möjligtvis att försöka få igång den digitala undervisningen med filmer som visar tekniker. Så att man kan 
öva hemma och repetera. 
Bara att köra på som tidigare  
Städning och ventilation. 
Genom att fortsätta att lära ut på liknande sätt och vara lika engagerade på individnivå. 
Jag är helnöjd, kan tyvärr inte ge någon input! 
Det enda jag kommer att tänka på är att det kunde vara bättre rotation på partners i momenten, det blir 
annars lätt så att man söker sig till samma klasskompisar att öva med. Det är väl ett trygghetstänk som slår 
till och det kan vara bra att utmanas. 
Uppvärmningen kan variera lite mer tycker jag, nya lokalerna medger större utrymme för det. 
 
På grund av logistiken kommer inga förändringar ske med de långa lektionspassen inför nästa termin. 

 

Kursansvarig:  

 
Fredrik Strömkvist 

 


