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Kursplan

Polisen i samhället
The Police in Society
4,5 högskolepoäng
4,5 credits
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Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv 2018-12-12
Gäller från: VT 2019
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Statsvetenskap/kunskap (G1N)
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
Ämnesgrupp: Statsvetenskap
Förkunskapskrav: Antagen till Polisprogrammet
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
I kursen behandlas det svenska politiska systemet, och polisens roll i samhället och demokratin. Den svenska konstitutionens
grunder introduceras; grundlagarna, parlamentarismen, det proportionella valsystemet och dess konsekvenser; riksdagens
organisation och det parlamentariska arbetet, regeringsbildning, regeringen och regeringskansliets roll och organisation,
normgivningsmakten samt kontrollmakten. Det svenska statsskicket kontrasteras även mot internationella motsvarigheter.
I kursen behandlas vidare den statliga offentliga förvaltningens uppbyggnad, förvaltningspolitiska ideal och polisen som
offentlig tjänsteman. Särskild vikt läggs vid relationen mellan den demokratiskt valda politiska makten och förvaltningen.
Demokrati- och maktaspekter på förvaltningens och polisens praktik lyfts fram och problematiseras, särskilt kopplat till
mångfald och jämställdhet. Den lokala och regionala förvaltningens organisation och det lokala självstyrets principer
diskuteras. Relationen mellan olika samhällsnivåer, samt EU:s betydelse för svensk politik och förvaltning belyses, liksom
polismyndighetens inplacering i det svenska politiska systemet utifrån dess roll och uppgift i en parlamentarisk representativ
demokrati.
Mål
Studenten ska efter avklarad kurs kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 beskriva den svenska offentliga samhällsorganisationens grundstruktur på nationell, regional och lokal nivå, och visa
förståelse för vad EU-medlemskapet inneburit för det svenska statsskicket, samt vad som skiljer det svenska systemet från
andra internationella motsvarigheter,
1.2 visa förståelse för hur politiska beslut fattas i stat, kommun och EU genom demokratiska processer, och hur dessa beslut
verkställs i den offentliga förvaltningen genom politisk styrning, samt
1.3 visa förståelse för polismyndighetens roll och uppgift inom det svenska politiska systemet.
2. Färdigheter och förmågor
2.1 analysera de viktigaste offentliga institutionernas roller och inbördes relationer, samt visa prov på särskilda insikter om
relationen mellan förvaltningen och statsmakterna, samt
2.2 analysera och problematisera polisens uppgift i samhället, och polisens roll inom ramen för den representativa
parlamentariska demokratin.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 tolka och värdera den offentliga förvaltningens och polisens praktik ur ett demokrati- och maktperspektiv, särskilt
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Undervisningsformer
Kursen ges i form av flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenten har tillgång till
internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna basers på självständiga studier samt gruppvisa diskussioner och
arbete med specifika uppgifter via en webbaserad lärplattform samt vid gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i
Borås. Kommunikation med lärare och kursdeltagare sker i första hand via den webbaserade lärplattformen. Vissa uppgifter
kan genomföras i grupp.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och övningar.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 Individuell skriftlig tentamen 4,5 Betygsskala: UV
Lärandemål: Samtliga lärandemål
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Bäck, H., Larsson, T. & Erlingsson, G. (2015). Den svenska politiken. Struktur, processer och resultat. Upplaga 4. Malmö:
Liber.
Larsson, P., Granér, R. & Gundhus, H. (red.). (2016). Polisvetenskap – En introduktion. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 300 sidor exklusive lagtexter).
Studentinflytande och utvärdering
Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter
ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan
nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.
Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.
Övrigt
Kursen ingår i Polisprogrammet.

