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Nivå: Grundnivå
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
- Juridik
- Polisiär tjänstefärdighet 1
- Polisiär grundkurs
- Kriminologi och brottsförebyggande arbete
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen behandlar momenten IT och avrapportering, Polisiär konflikthantering (POLKON), Polisens nationella förarutbildning
(PNF), Radio och taktiskt samband, Kriminalteknik, samt Hälsa i relation till polisärt arbete.
IT och avrapportering
Momentet behandlar specifikt den dokumentation och avrapportering som gäller i samband med övriga kursers innehåll under
termin 3 såsom narkotikabrott, omhändertagande i samband med psykisk ohälsa, missbruk, handräckningar, dödsfall,
ungdomsbrottslighet, underrättelse till socialnämnden och trafikbrott. Polisens centrala datasystem berörs.
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 grundläggande utbildning i obeväpnat nödvärnsförsvar mot
tillhygge, fördjupning av tidigare tekniker samt examination. Inom vapen påbörjas övning med skydd/skyl, skjutpositioner,
målväxling samt kompetensprov och scenarioträning med fokus på beslutsfattande. Inom taktik läggs fokus på metoderna
vägspärr, sök i terräng, rekognosering/observation och säkring samt utökad numerär. Vidare behandlas det mentala
kunskapsområdet kopplat till polisiärt arbete.
PNF
Momentet inleds med körövningar på ett avlyst område där fokus ligger på polisbilens säkerhetssystem. Polisbilskörningen
behandlar grundläggande tekniker gällande omkörningar och vidareutveckling av kunskapsområdet kring körteknik på väg
enligt polisens nationella koncept. Under momentet ingår även metoder för säkert arbete på väg i samband med stopp av
fordon, trafikolyckor samt användning av spikmatta.
Radio och taktiskt samband
Momentet radio och taktiskt samband syftar till att ge ett nationellt enhetligt arbetssätt. 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. Kursen innefattar även talgruppsförståelse och samverkan med andra användarorganisationer.
Kriminalteknik
Kriminalteknik fokuserar på våld i nära relationer, brandorsaksutredningar, förste polisman på brottsplats, hantering av
främmande skjutvapen samt hantering av dödsfall.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
Momentet syftar i termin 3 till att studenterna ska, genom examinerande fysiska tester, uppvisa en för yrket adekvat fysisk
förmåga. De examinerande momenten består av ett konditionstest, förflytta en docka en bestämd sträcka, samt sim- och
livräddning i vatten. Studenterna lämnar även in resultaten från sina fysiska tester från termin 1 och 2 som också är en del av
terminens uppgifter.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse

POLKON
1.1 redogöra för den mentala förberedelsens betydelse under ett polisiärt ärende,
1.2 redogöra för samband mellan stress, tanke och handling i polisrollen.
PNF
1.3 redogöra för teknikerna inom PNF för säkra och effektiva omkörningar,
1.4 redogöra för teknikerna inom PNF för momentet fordonsplats (körteknik på väg) och konsekvenserna av missbedömningar.
Radio och taktiskt samband
1.5 redogöra för polisregioner, Rakelregioner och nummerplan,
1.6 redogöra för systemförståelse om uppbyggnad av Rakels infrastruktur,
1.7 redogöra för talgruppshantering, bokstavering nationellt och internationellt samt trafikuttryck.
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 som är nödvändig i relation till innehåll beskrivna under moment.
POLKON
2.3 ha genomfört polisens kompetensprov inom vapen,
2.4 ha genomfört en godkänd examination i fysiska tekniker och metoder.
PNF
2.5 tillämpa körteknik på väg på en basal nivå,
2.6 hantera omkörningsteknik på en basal nivå.
Radio och taktiskt samband
2.7 hantera radioterminalens funktioner och tjänster,
2.8 skicka individanrop i simplex samt duplex,
2.9 samverka med andra användarorganisationer.
Kriminalteknik
2.10 vidta korrekta åtgärder vid eventuellt onaturliga och oklara dödsfall.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
2.11 uppvisa en för yrket adekvat fysisk förmåga.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
POLKON
3.1 genom reflektion över sitt eget agerande kritiskt granska sin egen förmåga att förhålla sig till etik och lag under polisiära

ingripanden.
Hälsa i relation till polisiärt arbete
3.2 reflektera över och utvärdera egna fysiska tester.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:




Föreläsningar
Seminarier
Polisiär färdighetsträning

Undervisningen bedrivs genom flexibelt lärande men undervisning och examination på campus förekommer. 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: Individuell skriftlig examination
Lärandemål: 2.1, 2.2
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Mentala kunskapsområdet (MKO): skriftlig basgruppsuppgift
Lärandemål: 1.1, 3.1
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Mentala kunskapsområdet (MKO): seminarium
Lärandemål: 1.2, 3.1
Högskolepoäng: 0.5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Polisära färdigheter: vapen
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
POLKON: Praktiskt prov, greppteknik inom patrullingripande, agerande vid uttagande och insättning av person samt tekniker
ensam polis
Lärandemål: 2.3, 3.3
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
PNF: Polisära färdigheter: Körteknik på väg och grunder i omkörningsteknik
Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.5, 3.6
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Radio och taktiskt samband: Tentamen
Lärandemål: 1.5, 1.6, 1.7, 2.7, 2.8. 2.9
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Kriminalteknik: Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 2.1, 2.10
Högskolepoäng: 0,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Hälsa i relation till polisiärt arbete: Fysiska tester del 2
Lärandemål: 2.11, 3.2
Högskolepoäng: 1,5
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. Användarguide Durtvå. Växjö: Linneuniversitetet, Polisutbildningen. 40 s. (Dokumentet finns
att hämta i lärplattformen.)
POLKON
Digitalt utbildningsmaterial polisiär konflikthantering (tillhandahålls av polisutbildningen).
Granér, R. & Knutsson, M. (2020). Etik i polisarbete. Lund: Studentlitteratur AB. 272 s.
PNF
Digitalt utbildningsmaterial (tillhandahålls av polisutbildningen).
Radio och taktiskt samband
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rakelhandboken – För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och
används. Tillgänglig på internet www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Rakel/Utbilda-i-Rakel/Rakelhandboken/
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. De tillhandahålls i
så fall av högskolan.
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 momentet PNF kan dispensen (VVFS 2004:12) nyttjas.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

