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Förkunskapskrav: Antagen till Polisprogrammet samt godkänd på kurserna:
- 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
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Kursen behandlar lagstiftning som aktualiseras vid brott i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och våld
mot barn. I kursen riktas fokus mot fridskränkningsbrott, sexualbrott och straff- och processrättsliga bestämmelser som
aktualiseras i samband med dessa brott. De särskilda svårigheter som följer av brott som äger rum i privat miljö mellan
människor som har beroendeförhållanden och känslomässiga relationer till varandra behandlas särskilt. Kursen inbegriper ett
barnperspektiv och samverkan mellan olika aktörer som t.ex. polis och socialtjänst.
Under kursen behandlas brottsutredningens olika faser, från brottets tillkomst till förundersökningens slut. Brottsplats- och
förhörsmetodik, kriminaltekniska utredningsåtgärder samt tvångsmedelsanvändning utgör viktiga moment. Vikten av rätt
förstahandsåtgärder och bemötande av brottsoffer betonas särskilt.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för lagstiftning som aktualiseras vid brott i nära relation, med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor och våld
mot barn,
1.2 redogöra för samt förklara våldets mekanismer ur ett brottsoffers- och gärningsmannaperspektiv.
2. Färdighet och förmåga
2.1 självständigt kunna tillämpa aktuell lagstiftning genom att ta ställning till olika brottsrubriceringar,
2.2 självständigt kunna bevisvärdera information i samband med en brottsutredning,
2.3 söka och tillämpa lagstiftning gällande DNA,

2.4 tillämpa spårsäkring och provtagning av såväl målsägare som misstänkt vid utredning av sexualbrott,
2.5 tillämpa kunskaper om initiala utredningsåtgärder på brottsplatser gällande grova brott,
2.6 genomföra målsägandeförhör,
2.7 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 kunna reflektera kring bemötandet av ett brottsoffer som lever/har levt med en förövare samt dess betydelse för
utredningens resultat,
3.2 kritiskt värdera och diskutera tillämpning av rättsregler och olika roller som aktörer har i samband med våld i nära relation.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Praktiska moment
 Seminarier
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:
Individuell skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 4
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Individuell skriftlig inlämningsuppgift Målsägandeförhör
Lärandemål: 2.1, 2.6, 2.7, 3.1
Högskolepoäng: 2,5
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.
Ali, E. (2021). Vem har sagt något om kärlek? Att bryta sig fri från hedersförtryck. Stockholm. Rabén & Sjögren.
Holmberg, C., & Enander, V. (2014). Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Lund: Studentlitteratur.
Olsson, J. & Krupper, T. (2017). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure.

Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Utvecklingscentrum väst.(2019). Utredning av Brott i nära relation"
Polismyndighetens metodstöd. (50 s) Finns tillgänglig på internet och via lärplattformen.
Pragler, E. (2019). När livet vände med ärr i själen. Tartu: Visto Förlag.
Språkrådet (2018). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Finns som E-bok.
Åklagarmyndigheten Utvecklingscentrum Göteborg (2012/2019). Handbok. Handläggning av ärenden gällande övergrepp
mot barn. (77 s) (tillgänglig på internet och via lärplattform).
Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Göteborg & Polismyndigheten UC Väst. Utredning av brott mot barn, våld i nära
relation och sexualbrott mot vuxna. Checklistor för polis. (22 s). (tillhandahålls via polisutbildningen)
Relevanta lagtexter. 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, 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.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

