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Förkunskapskrav: Antagen till Polisprogrammet, giltigt körkort behörighet B, 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
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd

Innehåll
I kursen behandlas polisens trafiksäkerhetsuppdrag i den nationella trafiksäkerhetsstrategin som styr polisens arbete i syfte att
beivra trafikbrott. Under kursen tränas studenten i ett problemorienterat polisarbete i trafikmiljö och i att identifiera och
rapportera trafikbrott i trafikmiljö på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vidare tränas studenten i att utföra säkra och korrekta
förar- och fordonskontroller samt att genomföra inre utlänningskontroll i samband med trafikkontroll. Aktuell lagstiftning som
styr polisens arbete studeras. Dessutom belyses vikten av att kunna bedöma eget bemötande och patrullens bemötande samt
polisens roll i trafiken.
Mål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för polisens uppdrag i den nationella trafiksäkerhetsstrategin,
1.2 redogöra för problemorienterat polisarbete i trafikmiljö,
1.3 redogöra för trafikbrottslagen,
1.4 redogöra för trafikförfattningar som styr polisens arbete i trafik.
2. Färdighet och förmåga
2.1 identifiera och rapportera trafikbrott på ett korrekt och rättssäkert sätt, både enligt rutiner för trafikbrottslagen och enligt
ordningsbotssystemet,
2.2 utföra säkra och korrekta förar- och fordonskontroller,
2.3 genomföra inre utlänningskontroll i samband med trafikkontroll och redogöra för vilken information som kan inhämtas
från internationella register,
2.4 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 bedöma vikten av eget bemötande och patrullens bemötande samt kunna reflektera över polisens roll i trafiken.
Undervisningsformer
Undervisningen i kursen består av:
 Föreläsningar
 Polisiära färdigheter
 Grupparbeten och enskilda arbeten
 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:

Skriftlig inlämningsuppgift
Lärandemål: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1
Högskolepoäng: 3
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
Individuell skriftlig tentamen
Lärandemål: 1.3, 1.4, 2.1, 2.3
Högskolepoäng: 3,5
Betygsskala: Underkänd eller Godkänd
För betyget Godkänd på hel kurs krävs 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.
Berggren, N-O. & Munck, J. (2019). Polislagen -en kommentar. Stockholm: Norstedts Juridik.
Fuhrman, H. (2018). Lag och rätt i trafiken. Lund, Studentlitteratur AB.
Nationella trafiksäkerhetsstrategierna. (tillhandahålls av polisutbildningen).
Språkrådet (2018). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Finns som E-bok.
Trafikförfattningar. Valfri lagbok senaste upplagan eller motsvarande digitalt verktyg som till exempel det verktyg som kan

nås via högskolans bibliotek: https://juno.nj.se/b
Zila, J. (2019). Specialstraffrätten. En introduktion. Stockholm: Norstedts Juridik AB.
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 varierar mellan teori och praktiska övningar.
Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

