Kursplan

Internationellt polisiärt arbete och omvärldens påverkan på polisens
uppdrag i Sverige
International Police Work and Global Influences on Policing in Sweden
5,5 högskolepoäng
5,5 credits

Ladokkod: D1PP2U
Version: 3.2
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård- och polisarbete 2022-06-22
Gäller från: HT 2022
Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Polisiärt arbete (G1F)
Utbildningsområde: Ospecifierat
Ämnesgrupp: Övrigt inom samhällsvetenskap
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
- Polisärt arbete vid psykisk ohälsa samt missbruk
- Ungdomar och brott
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
Fokus för kursen är att skapa förståelse för hur förhållanden i omvärlden påverkar polisens uppdrag i Sverige. Kursen
behandlar fyra huvudområden med internationell bäring; Gränsöverskridande brott och internationellt polissamarbete,
våldsbejakande extremism och terror, gränspolisverksamhet och utlänningsrätt samt mångkulturalitet, migration och religion.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för polisiärt samarbetet inom Europol och Interpol samt hur svensk polis har organiserat sin internationella
verksamhet,
1.2 redogöra för säkerhetspolisens uppdrag och hur svensk polis arbetar med våldsbejakande politisk och religiös extremism
med internationella kopplingar,
1.3 redogöra för gränsöverskridande brott mot särskilt utsatta brottsoffer såsom människohandel och människoexploatering
samt visa övergripande förståelse för hur dessa brott utreds och förebyggs,
1.4 redogöra för lagstiftning som styr utlänningars rätt att vistas i landet,
1.5 övergripande kunna redogöra för regler kring asyl, förvar och polisens gränskontroll samt verkställighet av avvisning och
utvisning,
1.6 visa övergripande förståelse för migrerade konflikter, kulturella och religiösa skillnader bland minoritetsgrupper i Sverige
samt fattigdom, krig och naturkatastrofers påverkan på flyktingsituationen nationellt och internationellt,
1.7 redogöra för hur människan påverkas av migration på såväl individnivå som på gruppnivå,
1.8 visa övergripande förståelse för hur våldsbejakande ideologier vuxit fram, vad de innebär och hur de påverkar allmän

ordning och inre säkerhet i Sverige.
2. Färdighet och förmåga
2.1 genomföra en inre utlänningskontroll, korrekt och rättssäkert och med användande av information från internationella
datasystem.
3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera över bemötande och konfliktlösande metoder i multikulturella sammanhang och vid internationell
polissamverkan,
3.2 reflektera kring historiska och religiösa konflikter i omvärlden bland de grupper av människor som kommit till Sverige
under 2000-talet från andra länder.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av
 Föreläsningar
 Seminarier
 Interaktiv nätbaserad utbildning
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:
Examinerande seminarium 1
Lärandemål: 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 2
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Examinerande seminarium 2
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Individuell examination
Lärandemål: 1.1. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1
Högskolepoäng: 2
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.
Larsson, G., Sorgenfrei, S., & Viklund, T. (red.) (2020). Religion, migration och polisiärt arbete. Lund: Studentlitteratur AB.
NMT (Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel). Människohandel med barn och unga. Hämtad 2020 11 04.
https://www.nmtsverige.se/yrkesverksamma/utbildningar/manniskohandel-med-barn-och-unga
Valfri lagbok (senaste upplaga)
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.

