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Huvudområde (successiv fördjupning): Polisiärt arbete (G1F)
Utbildningsområde: Ospecifierat
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
Förkunskapskrav: Antagen till Polisprogrammet, giltigt körkort behörighet B, samt godkänd på följande kurser:
- Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
- Polisen i samhället
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen innehåller momenten IT och avrapportering, Polisiär konflikthantering (POLKON), Polisens nationella förarutbildning
(PNF), Hälsa i relation till polisiärt arbete, Radio och taktiskt samband, samt Kriminalteknik.

IT och avrapportering
I momentet behandlas dokumentation i polisens system för avrapportering; vad som ska dokumenteras och hur polisens system
för dokumentation fungerar. Polisens centrala dataregister berörs. IT och avrapportering interagerar med kursen
Brottsutredning.
POLKON
Momentet behandlar det taktiska kunskapsområdet, fysiska tekniker och metoder samt vapen och det mentala
kunskapsområdet. Fokus ligger på rättssäkerhet samt grundläggande teorier, principer, metoder och tekniker vid polisiära
ingripanden. Inom fysiska tekniker och metoder genomförs grepptekniker samt insättning och urtagning ur fordon av person.
Inom vapen påbörjas handhavandeträning med tjänstevapen och krutskytte. Inom taktik läggs fokus på metoderna
lokaliseringssök, stoppande av fordon samt vägspärr. I det mentala kunskapsområdet ligger fokus på press och stress samt
målbildsträning och mental förberedelse på lång och kort sikt.
PNF
Under PNF behandlas teoretisk och praktisk tätortskörning, sparsam körning samt fordonsplats (körteknik på väg). Fokus
ligger på säkerhet, föredömlighet och effektivitet samt risker i olika trafikmiljöer. Momentet riskutbildning innehåller
halkkörning, bromsövningar samt frigörelse från bälte i upp-och-ner-vänt fordon.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
Kursen syftar till att öka medvetenheten om faktorer som påverkar individens hälsa i relation till polisiärt arbete, med ett
särskilt fokus på livsstil och levnadsvanor. Kursen genomförs under fyra terminer. Initialt behandlas olika definitioner på hälsa
i relation till arbetslivet liksom hälsans bestämningsfaktorer. Teorier om hur fysisk aktivitet kan användas i hälsofrämjande
syfte presenteras liksom hur motion och träning kan individanpassas utifrån varierande behov och förutsättningar. Olika
fysiologiska mätmetoder introduceras och studenten genomför ett antal tester med koppling till yrkets specifika krav. Vidare
behandlar kursen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, stress och stresshantering, sömn, skiftarbete och faktorer som kan påverka
den psykosociala arbetsmiljön.
Radio och taktiskt samband

Momentet radio och taktiskt samband syftar till att förvärva kunskaper om ett nationellt enhetligt arbete avseende radio och
taktiskt samband. Momentet varvar teori med praktiska övningar såväl i radiosal som utomhus. Momentet är integrerat som
praktiska övningar med andra kurser i Polisprogrammet. Momentet inleds med systemförståelse av hur Rakels infrastruktur är
uppbyggt. Språkbruk med gällande trafikuttryck samt nationellt och internationellt bokstaveringsalfabete ingår. Hand- och
fordonsstationens olika knappfunktioner studeras och hur anrop genomförs mot egen regionsledningscentral, annan
regionsledningscentral samt hur anrop genomförs till egna och andra användarorganisationer.
Kriminalteknik
Studenten ska förvärva grundläggande kunskaper om och färdigheter i att planera och genomföra en brottsplatsundersökning.
Här belyses dokumentation och analys av plats, söka och samla spår samt sammanställa brottplatsprotokoll, såväl generellt
som i relation till specifika brottstyper. Vikten av korrekta åtgärder av förste polis på plats belyses.
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
POLKON
1.1 redogöra för den nationellt fastställda metoden för lokaliseringssök,
1.2 redogöra för den nationellt fastställda metoden för stoppande av fordon,
1.3 redogöra för tjänstevapnets funktion och konstruktion samt grundläggande säkerhet på skjutbanan.
PNF
1.4 redogöra för mänskliga begränsningar i förarrollen, konsekvenser av stress, trötthet, alkohol, droger eller mediciner vid
bilkörning,
1.5 uppvisa grundläggande kunskaper om bilens säkerhetssystem.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
1.6. redogöra för hur livsstil och levnadsvanor påverkar hälsan på såväl kort som lång sikt inom polisiärt arbete,
1.7. redogöra för hur fysisk aktivitet, motion och träning kan anpassas till olika behov och förutsättningar.

Radio och taktiskt samband
1.8 redogöra för uppbyggnadad av Rakels infrastruktur,
1.9 redogöra för inloggning samt utförande av kontroll av normalpassning,
1.10 redogöra för byte av skanningslista/talgrupp.
Kriminalteknik
1.11 redogöra för lämpliga metoder och vilka material som ska samlas in och analyseras vid brottsplatsundersökningar.
2. Färdighet och förmåga
2.1 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

IT och avrapportering
2.2 dokumentera vidtagna åtgärder och relevant information under en förundersökning i rätt form och på ett tydligt och
rättssäkert sätt.
POLKON
2.3 utföra gripandetekniker.
PNF
2.4 utföra och redogöra för polisiär bilkörning i tätort,
2.5 tillämpa en grundläggande nivå i principerna för fordonsplasts (körteknik på väg).
Hälsa i relation till polisiärt arbete
2.6. uppvisa en för yrket adekvat fysisk förmåga,
2.7. utforma stöd för hälsoprocesser i syfte att bevara och vidareutveckla en hållbar hälsa i ett livslångt perspektiv.

Radio och taktiskt samband

2.8 tillämpa språkbruk med gällande trafikuttryck samt nationellt och internationellt bokstaveringsalfabete,
2.9 utföra korrekt hantering av hand- och fordonsstationens olika knappfunktioner,
2.10 utföra korrekta anrop mot Regionsledningscentraler och andra användarorganisationer,
2.11 utföra en förtursbegäran samt använda korrekt nomenklatur vid feltryck,
2.12 tillämpa förvaringsbestämmelser av terminaler.

Kriminalteknik
2.13 utföra initiala åtgärder på en brottsplats,
2.14 med kamera och skiss dokumentera en brottsplats och de spår som säkrats vid undersökningen samt göra en
brottsplatsanalys,
2.15 utföra fordonsundersökning.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
PNF
3.1 reflektera över egna och andras attityder och deras inverkan på föraren.

Kriminalteknik
3.2 analysera och värdera en brottsplats för rätt utförda utredningsåtgärder,
3.3 värdera kriminaltekniska bevis.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
3.4 reflektera över och utvärdera egna fys- och rörlighetstester i relation till kortsiktiga mål, livsstil och levnadsvanor samt till
ett hållbart arbetsliv.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Polisär färdighetsträning
 Seminarier
 Övningar och praktiska moment
 Workshops
 Fysiska tester
För distans (för alla moment):
Viss undervisning kan ske genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång
till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar
förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.
Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion,
samverkan och självkännedom.
Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
IT och avrapportering: Skriftlig inlämningsuppgift i basgrupp
Lärandemål: 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Praktiskt prov, greppteknik med fokus på fordon
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Lokaliseringssök (redogöra)
Lärandemål: 1.1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

POLKON: normalstopp (redogöra)
Lärandemål: 1.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Vapen, teoriprov
Lärandemål: 1.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
PNF: Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1,4, 1.5, 2.1, 3,1
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
PNF: Praktiskt prov
Lärandemål: 2.4, 2.5
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Hälsa i relation till polisiärt arbete: Fystester självtest
Lärandemål: 2.6
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Hälsa i relation till polisiärt arbete: Kroppshållning och rörlighetsanalys
Lärandemål: 2.7, 3.4
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Hälsa i relation till polisiärt arbete: Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.6, 1.7, 2.7
Högskolepoäng: 2,0
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Radio och taktiskt samband: Praktiskt prov
Lärandemål: 1.8 1.9, 1.10, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Kriminalteknik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.11, 2.14, 2.15
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Kriminalteknik: Praktisk övning
Lärandemål: 2.13, 2.14, 2.15, 3.2, 3.3
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment.
I enlighet med Polismyndighetens Tilläggsbeslut till Utbildningsplan för Polisprogrammet (Dnr A184.768/2019) är antalet
provtillfällen som erbjuds en student för att få godkänt resultat på en kurs eller en del av en kurs begränsat till sex (6) tillfällen.
Varje examination erbjuds vid sex (6) tillfällen. Inom ramen för kursen erbjuds en ordinarie examination och två
omexaminationer, om inte något annat framgår av kursplanen. Detta gäller även för kurser som upphör.
Vid kurser som förändrats baseras omexaminationen på aktuell kursplan och kurslitteratur.
Om studenten har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd från Högskolan i Borås på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator har att utifrån kursplanens mål avgöra om
examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.

Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Nedanstående kurslitteratur kan ha utkommit i senare upplagor/år. Vid kursstart gäller senaste upplaga.

Språkrådet (2018). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Finns som E-bok.
IT och avrapportering
Ask, S. (2021). Skrivande polis. Lund: Studentlitteratur.
Esbjörnsson, P. & Hansson, C. (2018). Användarguide Durtvå. Växjö: Linneuniversitetet, Polisutbildningen. 40 s.
(Dokumentet finns att hämta i lärplattformen.)
POLKON
Digitalt utbildningsmaterial polisiär konflikthantering (tillhandahålls av polisutbildningen).
PNF
Forward, S. & Lewin, C. (2010). Medvetna felhandlingar i trafiken. en litteraturundersökning. VTI. Rapport 534. ss. 4-33.
[Återfinns elektroniskt]
Trafikförfattning 2020/21. Stockholm: Nordstedts juridik AB
Övrig författningstext och kompendiematerial (tillhandahålls av polisutbildningen).
Hälsa i relation till polisärt arbete
Andersen, J. P., Papazoglou, K., Koskelainen, M., Nyman, M., Gustafsberg, H., & Arnetz, B. B. (2015). Applying resilience
promotion training among special forces police officers. SAGE Open, 5(2). 14 s.
Andersen, J.P., Papazoglou, K., Nyman, M., Koskelainen, M., & Gustafsberg, H. (2018). Fostering resilience among police.
Journal of Law Enforcement, 5(1). 13 s.
Andersson, D. (2020). Fysisk aktivitet: Hälsa, välbefinnande och förändring hos individen. Lund: Studentlitteratur.
Dellve, L. & Eriksson, A. (2016). Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och
förändring. Rapportserie Styrning organisering och ledning 2016:1. 60 s.
Erickson, K.I., Hillman, C.H. & Kramer, A. F. (2015). Physical activity, brain, and cognition. Current Opinion in Behavioral
Sciences, 4, 27-32. 6 s.
Kecklund, G. & Axelsson, J. (2016). Health consequences of shift work and insufficient sleep, BMJ:British Medical Journal
(Online), vol. 355. 13 s.
Levine, J.A. (2015). Sick of sitting. Diabetologia, 58, 1751-1758. 8 s.
Lindberg, P. & Vingård, E. (2012). Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. Rapport 2012:7. Stockholm:
Arbetsmiljöverket. 60 s.
Nordiska ministerrådet. (2014). Nordiska näringsrekommendationer 2012 - rekommendationer om näring och fysisk
aktivitet.78 s.
Radio och taktiskt samband
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rakelhandboken – För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och
används. [Återfinns elektroniskt]
Kompendiematerial (tillhandahålls av Polisutbildningen).
Kriminalteknik
Olsson, J. & Krupper, T. (2017). Grundläggande Kriminalteknik. Stockholm: Jure

Därutöver kan artiklar, domar och filmklipp tillkomma samt enstaka sidor från polismyndighetens riktlinjer.
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.

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
Obligatorisk kurs i Polisprogrammet.
Kursen alternerar mellan teori och praktiska övningar.
Obligatorisk närvaro. Under utbildningen kan dispensen (VVFS 2004:12) utnyttjas.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

