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Polisiärt arbete C2 
 
 
Kurskod: UPUXC2 

 

Ansvarig institution: Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 

 

Huvudområde: - 

 

Nivå: - 

 
Programtillhörighet: Kursen utgör femte terminen, 8 veckor av polisutbildningen. 

Uppdragsutbildning från Polisen. 

Fastställande: Kursplanen har fastställts av föreståndare 2017-12-14. Gäller från vårterminen 

2018. 

Betygsgrader: U, G, VG  

Innehåll 

Kursen består av följande moment och innehåll: 

Moment 1. Fördjupningsarbete (5 veckor)  

 

Mål och innehåll 

Momentet ger den studerande tillfälle att fördjupa sig i ett polisiärt relevant ämnesområde. 

Arbetet genomförs enskilt eller i par och redovisas i en rapport. Syftet med fördjupningsarbetet är 

att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och att självständigt kunna finna, tillägna sig och använda 

vetenskaplig litteratur i en egen utredande undersökning. Tyngdpunkten ligger på att 

sammanställa, jämföra och diskutera vetenskapligt grundad kunskap. Föreläsningar om 

problematisering, metod och litteratursökning ges. Under det fortsatta arbetet får studenten 

handledning. Med handledaren diskuteras utformningen av arbetet regelbundet. 

Fördjupningsarbetet avslutas med att studenten granskar och diskuterar en annan rapport och 

presenterar sin egen under ett slutseminarium.  

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment ska den studerande kunna:  

 

Kunskap och förståelse 

 

 Visa kunskap om ett valt ämne inom polisiärt arbete med hjälp av litteratur. 

Färdighet och förmåga 

 

 Genomföra en systematisk sökning och insamling av vetenskapliga publikationer samt 
annat utredningsmaterial relevant för ett polisiärt ämnesområde 

 Kritiskt granska och värdera insamlade publikationer i relation till ett polisiärt ämne 

 Beskriva, jämföra och diskutera den insamlade litteraturen 
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 Presentera det valda ämnet i en utredande rapport 

 Presentera och diskutera sin egen och andras rapport 

 

Examination  

De förväntade studieresultaten examineras genom rapporten samt genom muntlig presentation 

och diskussion av den vid slutseminarium.  

I momentet ges betyget Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt  

Regler om självständighet och referenshantering tillämpas. För kontroll av självständighet kan 

plagiathanteringssystem komma att användas. 

 

Moment 2. Polisiär professionsutveckling (3 veckor) 

Mål och innehåll 

Momentet syftar till att fördjupa studentens självkännedom och förmåga till reflektion i relation 

till den polisiära yrkesrollen. I momentet behandlas komplexiteten i yrkesrollen och olika polisiära 

arbets- och förhållningssätt problematiseras. Studenten övar sig på att identifiera, analysera och ge 

förslag på lösningar av olika verksamhetsnära problem genom att arbeta individuellt och i grupp. 

Särskild vikt läggs vid att fördjupa förmågan att reflektera över det egna lärandet och den egna 

kompetensen i relation till den genomgångna utbildningen och polisyrket.  

Undervisningen tar sin utgångspunkt i de genomgångna studierna på polisprogrammet samt de 

erfarenheter som gjorts under den verksamhetsförlagda utbildningen vid Polismyndigheten. 

Momentet bygger till stora delar på erfarenhetsutbyte mellan studenter under handledning av 

lärare. Studenten får arbeta med individuell reflektion i kombination med gruppbaserad reflektion 

kring de erfarenheter och kunskaper som erhållits under utbildningen. Studenterna använder de 

färdigheter, förmågor och förhållningssätt de utvecklat genom portfolioarbeten under 

utbildningen. Som inspiration till problemlösning och reflektioner kommer ett antal 

temaföreläsningar kring professionsutveckling att hållas. 

 

Förväntade studieresultat 

Efter avslutat moment ska den studerande kunna:  

 

Kunskap och förståelse 

 

 Visa fördjupade kunskaper om den polisiära yrkesrollen och dess komplexitet  

Färdighet och förmåga 

 

 Ur ett etiskt perspektiv kritiskt granska och reflektera över olika arbets- och 
förhållningssätt inom det polisiära arbetsområdet 

 Identifiera, analysera och föreslå utvecklingsåtgärder på verksamhetsnära problem 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

 Reflektera över det egna lärandet och den egna kompetensen i relation till den 
genomgångna utbildningen samt det framtida polisyrket 

 Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och förstå behovet av ett fortsatt lärande i 
yrkeslivet 
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Examination  

De förväntade studieresultaten examineras genom individuell skriftlig portfoliouppgift, skriftlig 

grupprapport samt muntligt seminarium. I momentet ges betyget Underkänt och Godkänt. 

 
Behörighetskrav 

För att vara behörig till kursen krävs godkänd aspirantutbildning hos polisen. 

Undervisningsformer 

Undervisningen bedrivs genom variation av undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, 
grupparbeten, individuella uppgifter, tillämpade övningar och färdighetsträning. Lärandet bygger 
på studentens aktiva medverkan i case- och problembaserad undervisning, d.v.s. utifrån 
problemlösning och hantering av händelseförlopp och situationer som förekommer i polisens 
arbete. Under hela utbildningen integreras teori och tillämpning. Arbetsformerna liksom 
examinationstillfällena syftar till att träna studentens förmåga att uttrycka sig sakligt och kritiskt i 
såväl tal som skrift. Integrerande undervisning inom kurser och mellan kurser är genomgående 
under hela utbildningen.  Inslag i undervisningen kan ske med användande av informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) via polisprogrammets webbaserade lärplattform. 

Vid momentstart ges information om vilka undervisningsformer som är aktuella för respektive 
moment, om obligatorisk närvaro samt om vad som i övrigt gäller.  

Examination 

Polisutbildningen följer så långt det är tillämpligt, Umeå universitets regelverk för examinationer 

(www.student.umu.se/regelsamlingen).  Formerna för examination anges specifikt i kursplanen 

för varje moment.  
Bedömningen av studentens kunskaper, färdigheter och förhållningssätt skall vara utformad så att 
individuell prövning kan ske. För fortlöpande moment sker bedömningen ofta löpande under 
lektioner. Obligatoriska aktiviteter skall framgå i studieguide. De förväntade studieresultaten 
beskriver nivån för godkänt. Samtliga examinationer måste godkännas var för sig för att ge 
godkänt på varje moment.  

För den som underkänts vid respektive moments provtillfälle/en anordnas ytterligare två 
examinationstillfällen.  

Det första inom en månad efter att provresultatet har anslagits Det andra omexaminationstillfället 
ges i sådan tid att resultatet hinner anslås minst tio dagar före nästa ordinarie 
examinationstillfälle. Efter den andra omexaminationen finns möjlighet till examination i 
samband med att momentet ges följande termin.  

Efter två underkända prov på ett moment har student rätt till byte av betygssättande lärare. 
Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle. 
 
Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. 

Betyg på kursen är underkänd, godkänd eller väl godkänd. Student som fått väl godkänd 

motsvarande 3 veckor får väl godkänd på kursen.   
Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra 
anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.  Omprövning skall 
ske på begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar en 
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uppenbar oriktighet. För att undanröja misstankar om fusk skall student som vill framställa sådan 
anmärkning eller begära omprövning inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original. 

Kompletteringar av examinerande uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. 
Obligatoriska delar som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång momentet ges. 

Tillgodoräknande 

Individuell bedömning sker av enskild student efter ansökan till studierektor. 

Kurslitteratur 

Se separat lista på polisprogrammets hemsida. 
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