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Innehåll
Kursen introducerar studenten till polisrollen i syfte att skapa en grundläggande trygghet i polisiära situationer, genom följande
moment:
Moment 1: Introduktion till polisrollen och polisens uppdrag.
Under momentet behandlas polisrollen utifrån ett professionellt förhållningssätt samt polisens uppdrag och organisation.
Kommunikation belyses utifrån en psykologisk ämnesbas, men också som en del av den polisiära konflikthanteringen
(POLKON).
Moment 2: Polisjuridik
Under momentet introduceras polisiär lagstiftning såsom Polislagen och Polisförordningen. Dessutom behandlas
grundläggande lagstiftning som är relevant för polisrollen och sätts i sitt sammanhang.
Moment 3: Psykologi och etik
Under momentet introduceras etik samt grundläggande socialpsykologi och kognitionspsykologi, och hur dessa
kunskapsområden har relevans för praktiskt polisarbete.
Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 beskriva polisens uppdrag och organisation,
1.2 redogöra för hur de olika kunskapsområdena inom POLKON hör samman och integreras för att skapa kontroll i situationen
vid polisiärt arbete,
1.3 redogöra för grundläggande teorier och begrepp inom kommunikation utifrån socialpsykologisk ämnesbas,
1.4 redogöra för och reflektera kring grundläggande polisiär juridik,
1.5 redogöra för psykologiska begrepp och teorier och på vilket sätt dessa kan relateras till polisarbete.
2. Färdighet och förmåga
2.1 visa färdigheter i kommunikativt förhållningssätt inom polisarbete,
2.2 tillämpa polisiär juridik som polislagen, lagen om omhändertagande av berusade personer, häkteslagen och lagen om
förbud beträffande knivar och andra farliga föremål i polisiära situationer,
2.3 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig
källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera och reflektera över socialpsykologiska begrepp, teorier och dess påverkan på polisarbete,
3.2 reflektera över etiska dilemman utifrån teori, professionellt förhållningssätt, lagstiftande ramverk och polisens värdegrund.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:





Föreläsningar
Seminarier
Handledning
Tillämpad övning

Inom kursen genomförs en obligatorisk övning i vilken de grundläggande färdigheterna i polisiärt arbete övas integrerat med
POLKON. Den student som är förhindrad att delta vid den obligatoriska övningen, ska i första hand delta vid annat
övningstillfälle. I andra hand ska studenten redovisa en skriftlig inlämningsuppgift.
För distans:
Undervisningen sker 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:
Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 3,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Tillämpad övning
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 1
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs betyget Godkänd på båda examinationsmomenten.

Varje examination erbjuds vid max sex (6) tillfällen, fem (5) av dessa inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs, samt
ytterligare ett tillfälle. Efter de fem första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och
kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats.
Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran
skall vara skriftlig. Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga.
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
Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men kurslitteratur på engelska, norska och/eller danska kan förekomma.
Berggren, NO. & Munck, J. (2017). Polislagen, en kommentar. Stockholm: Wolters Kluwer.
Dahlgren, N. (2015). Knivlagen, bakgrund och tillämpning. Stockholm: Norstedts juridik.

Dahlström, M. & Westerlund, G. (2017). Brott och påföljder. Upplaga 6. Stockholm: Bruun juridik.
Ekström von Essen, U. (2008:4). Den goda polisen: sju essäer om reflekterande yrkeserfarenhet. Polishögskolans serie i
polisiärt arbete. Södertörns högskola ISBN: 978-91-89315-97-6. Tillhandahålls av utbildningen.
Granér, R. & Knutsson, M. (2020). Etik i polisarbete. Lund: Studentlitteratur AB.
Larsson, P., Granér, R. & Gundhus, H. (2016). Polisvetenskap – en introduktion. Lund: Studentlitteratur AB.
Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. Lund: Studentlitteratur.
Polismyndigheten (2015). Polisiär konflikthantering. Tillhandahålls av utbildningen.
Polismyndighetens interna dokument såsom Polisens värdegrund, medarbetarpolicy, styrmodell m.m. Tillhandahålls av
utbildningen.
Språkrådet (2018). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Finns som E-bok.
Valfri lagbok senaste upplagan eller motsvarande digitalt verktyg som till exempel det verktyg som kan nås via högskolans
bibliotek: https://juno.nj.se/b

Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma. Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men
kurslitteratur på engelska 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 varierar mellan teori och praktiska övningar.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

