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Förkunskapskrav: Antagen till Polisprogrammet samt godkänd på följande kurser:
- Introduktion till polisprogrammet och polisprofessionen
- Polisen i samhället
- Juridik
- Polisiär tjänstefärdighet 1
- Polisiär bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom
- Kriminologi och brottsförebyggande arbete
- Brottsutredning
- Att arbeta som polis i utsatta områden
- Polisiär tjänstefärdighet 2
- Polisiärt arbete vid psykisk ohälsa och sjukdom samt missbruk
- Ungdomar och brott
- Polisarbete i trafik
- Polisiär tjänstefärdighet 3
- Hälsa i relation till polisiärt arbete
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen behandlar polisens förmåga, organisation och metoder för att arbeta med ordningsstörningar i större folksamlingar och
andra situationer där allmän ordning och säkerhet är hotad. Polisens roll i den nationella och lokala krishanteringen, samarbetet
med andra aktörer vid större olyckor och uppdrag inom terrorberedskapen studeras. Dessutom studeras förutsättningar för att
på ett konfliktreducerande sätt arbeta i grupp och tillämpa operativ juridik med fokus på polislagens kollektiva tvångsmedel,
ordningslagen, arbete med folksamlingar och grundlagsskyddade rättigheter.
Organisation, ledning och de vanligaste polisiära metoderna och strategierna som tillämpas vid en polisiär särskild händelse
(SH) behandlas under kursen. Dessutom genomförs en examinerande polistaktisk bemötandeövning (PTÖ). PTÖ är inriktad
mot polisiära vardagshändelser och de arbetsuppgifter som dessa genererar, från larm till avrapportering. I PTÖ integreras
kunskaper och färdigheter från polisutbildningens samtliga terminer.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för polisiär operativ ledning och yttre ledning på en övergripande nivå,
1.2 beskriva vad som kännetecknar en polisiär särskild händelse (SH) och hur det påverkar det polisiära arbetet längst ut i
organisationen,

1.3 beskriva vad som kännetecknar effektiva arbetsgrupper,
1.4 beskriva de vanligast förekommande polisiära metoder som används vid arbete i grupp,
1.5 beskriva polisens roll i den nationella kris- och terrorberedskapen samt polisens uppgift vid en terrorhändelse,
1.6 redogöra för lagligt stöd att begränsa de grundlagsskyddade opinionsfriheterna i regeringsformen samt ingripa i annans rätt
vid kriser och olyckor,
1.7 beskriva och förstå de kollektiva brotten i brottsbalken.

2. Färdighet och förmåga
2.1 tillämpa operativ juridik vid arbete med folksamlingar,
2.2 tillämpa de konfliktreducerande principerna vid arbete med folksamlingar,
2.3 visa på kunskap och färdighet att självständigt och i samverkan lösa polisiära vardagliga ingripandesituationer på ett
rättssäkert, professionellt och säkert sätt.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 omsätta tillägnad förståelse i bemötande och konfliktlösande metoder i ett professionellt polisarbete.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Handledning
 Polisiära färdigheter
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:
Seminarium
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 3.1
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Examinerande övning PTÖ
Lärandemål: 2.3
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst betyget Godkänd betyg 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.
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Därutöver all tidigare gällande litteratur från POLIU20v
Därutöver kan artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma. 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.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

