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Kursrapport 
 

Kursens namn: 

Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och 
sjukdom, samt missbruk – Distans 

Ladokkod: 

B1PM1U 
Distans VT20-3 

Antal högskolepoäng: 

9 hp 
Period (ex P1 2018): 

P3 2019 
Inom program alt. fristående kurs: 

Polisutbildningen 

 

Svarsfrekvens i studentvärderingen, med kommentarer 

45 % 
3 påminnelse har skickats via anslag och PIM 
 
Hämtat från svarsfrekvens i pingpong. 
 
 

Analys av: 

Studenternas prestation och resultat på kursen 

Hög närvaro på föreläsningar, seminarier och övningar 

73 % Godkända efter första examinationsomgången.  

98 % Godkända efter andra examinationsomgången.  

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

Undervisningen på kursen har varit till stöd för mitt lärande;  
 
43 % stämmer helt 
47 % stämmer ganska bra 
 
 
Kurslitteraturen och annat material har varit till stöd för mitt lärande;  
 
12,5 % Stämmer helt 
44 % Stämmer ganska bra 
41 % Stämmer delvis 
3 % Stämmer inte alls 
Slutsats - Finns en tydlig tveksamhet kring kurslitteraturens relevans eller omfattning 
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Examinationsformerna på kursen har varit till stöd för mitt lärande;  
 
25 % stämmer helt 
59 % stämmer ganska bra 
 
Slutsats – ja en övervägande del ansåg att examinationsformerna varit till stöd för lärandet.  
 
 
Hur betydelsefulla har handledningstillfällena varit? 
 
44 % Mycket betydelsefulla 
44 % Mer betydelsefulla 
 
Slutsats – Ett flertal handledningstillfällen via zoom under kursen och de upplevdes som betydelsefulla.  
På grund av närstudieveckornas placering, så hade distanskursen inga praktiska handledningar.  
Dock hade de en tillämpad slutövning. 
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Hur kursen har forskningsanknutits 

Ja. Kursen har planerats och skett i samverkan med högskolans akademiska resurser.  
Innehållet avseende den teoretiska grunden avseende psykiatriska tillstånd och beroende är starkt 
forskningsanknutna.  
 
Även merparten av de yrkesrelaterade delarna är forskningsanknutna via t.ex. utbildningsmaterialet 
i Polisiär konflikthantering och krishantering.  
 
Polislärare och högskolans lärare har gemensamt medverkat vid reflektionsseminarium, 
slutövningar och examinationer och där bidragit med feedback från båda perspektiv. 
 

Hur kursen har fungerat i relation till övriga kurser i programmet 

Jag har fått en tydlig bild av hur kursen passar in i min utbildning.  
 
47 % Stämmer helt 
37,5 % Stämmer delvis 
 
Stor vikt har lagts i början av kursen för att visa på betydelsen av kursinnehållet i samband med 
polisiärt arbete.  
 
Bemötande, kommunikation och ingripandetaktik bygger vidare på studenternas grund från 
termin 1 och 2. Placeringen av kursen i utbildningen är bra, då studenterna måste ha en 
grundläggande trygghet från enklare ingripanden för att kunna bemöta personer med psykisk 
ohälsa och missbruk i samband med polisingripanden.  
 

Hur kursens resurser har använts och upplevts 

Distanskursen har till stor del bestått av inspelat material och handledningar via Zoom. Det är 
resurseffektivt. I fall det schemamässigt finns utrymme för ytterligare praktisk handledning, så 
skulle det vara motiverat.  

Sammanfattning och övriga kommentarer 

 
Det som sticker ut och som återkommer i kursvärderingarna som upplevts varit riktigt bra;  
 

- Praktiska övningar  
- Distansupplägget och distansmaterialet. Tydligheten.  
- Narkotikadelen och föreläsningen vardagsförhandling 

 
Kommentar: Ovan nämnda delar är alla exempel på inslag i distanskursen som haft en annan form 
än traditionella inspelade föreläsningar.  

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

- Ytterligare mer fokus på det yrkesrelaterade och bemötandet i ingripandesituationen i samband 
med psykisk ohälsa. Konkreta tips. Något mindre av behandling av psykiska sjukdomar.  

- Se över kurslitteraturen.  
- Mindre vikt vid det akademiska skrivandet.  
- Ytterligare tydlighet vad som förväntas på tentan.  
- Annan form på föreläsningar inom psykiatri. Kanske ”live-inspelade” i stället. 

 
 

Kommentar: 
 
Kurslitteratur bör ses över. Se över och ytterligare yrkesanpassa vissa föreläsningsdelar avseende innehåll  och form. 
Se över möjligheterna till  exempeltenta.  
 
Distansstudenterna hade ett något sämre resultat än Campusstudenterna. Ovanligt få närstudieveckor inom kursen 
och därmed mindre tillfälle till praktisk handledning.  
 
 

 

Kursansvarig:  

David Robertsson 

 


