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Kursplan
Kursens benämning: Underrättelseanalys - metoder och problem
Engelsk benämning: Intelligence Analysis - methods and problems
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:.
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1SS066
Höstterminen 2016
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2016-03-02.
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt minst 60
högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, juridik, alternativt relevant
yrkeserfarenhet.
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
G2F
Fördjupningsnivå
Fortsättningskurs
Kursens innehåll och upplägg
Underrättelseanalys är en huvudsakligen erfarenhetsbaserad verksamhet. Inlån av
vetenskapliga metoder och synsätt är betydande, samtidigt som verksamhetens
speciella karaktär begränsat diskussion kring metodanvändning och
metodutveckling. Kursen behandlar de grundläggande metoder som vanligen
kommer till användning i strategisk underrättelseanalys, liksom de möjligheter
och problem som de medför. Kursen består av sex obligatoriska
undervisningstillfällen.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 redogöra för grundläggande aspekter i underrättelsemetodik, dess
utmaningar och det rådande forskningsläget inom området;
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beskriva hur underrättelseprocessen går till och vilka metoder som där
används, liksom de möjligheter och problem dessa medför;
relatera till relevant litteratur och kunna urskilja metodologiska problem i
konkreta analysuppgifter.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen. Hemtentamen som inlämnas
för sent betygsätts ej. Det är krav på obligatorisk närvaro och aktivt deltagande
vid samtliga undervisningstillfällen. Kursledningen avgör om var och en har
fullgjort kravet på aktivt deltagande som innebär att studenten deltar i
diskussionerna och muntligt relaterar till aktuellt tema. Vid av lärare godkänd
frånvaro krävs komplettering enligt lärares instruktioner. Examinator kan besluta
om kompletteringsuppgift för att betyget G ska kunna uppnås. Student med särskilda
behov kan erbjudas alternativa examinationsformer.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betyg meddelas i termer av väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).
Se kursbeskrivning för betygskriterier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminersperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs.
Avslutad kurs utvärderas genom skriftlig utvärdering. Utvecklingsarbete sker i
samråd med studeranderepresentanter.

