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Kursplan
Kursens benämning: Underrättelsestudier
Engelsk benämning: Intelligence studies
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1FK049
HT 2020
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och
utbildningsnämndens kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2019-12-17
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL)
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Grundnivå
10 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Sh A samt Eng B
Huvudområde
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
Successiv fördjupning
G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Fördjupningsnivå
Grundnivå
Kursens innehåll och upplägg
Kursen ger en introduktion till underrättelsestudier med utgångspunkt i metoder
och analys för inhämtning. Kursen behandlar de grundläggande metoder som
vanligen kommer till användning i strategisk underrättelseanalys, exempelvis
underrättelsecykeln, liksom de möjligheter och problem dessa medför. Kursen
belyser nya inhämtningsmetoder, framförallt i relation till cyber och diskuterar hur
olika hotaktörer utnyttjar dessa för att uppnå sina strategiska mål.
Kursen består av föreläsningar, självstudier och obligatoriska seminarier.
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Kursens lärandemål
Efter att genomgått kursen förväntas studenten kunna:
-

redogöra för grundläggande aspekter i underrättelsemetodik och det
rådande forskningsläget inom området

-

beskriva hur underrättelseprocessen går till och vilka metoder som där
används, liksom de möjligheter och problem de medför

-

analysera och förhålla sig kritiskt till underrättelseinhämtning utifrån etik
och mänskliga rättigheter.

Kunskapskontroll och examination
Examinationen består av två delar: aktivt och konstruktivt deltagande vid
obligatoriska seminarier, samt en individuell skriftlig tentamen.
Aktivt deltagande vid seminarierna förutsätter att studenten muntligen diskuterar
centrala frågeställningar och problem inom ramen för kursen med utgångspunkt i
kurslitteraturen.
Examinator kan besluta om att frånvaro från seminarium eller deltagande som ej
uppnår betyget godkänt i vissa fall kan kompletteras med skriftlig uppgift. Sådan
uppgift skall inlämnas eller presenteras inom tre arbetsdagar räknat från det att
examinatorn förmedlar uppgift.
Examinator kan besluta om komplettering av den individuella skriftliga uppgiften
för att betyget godkänd ska kunna uppnås. Studenten har tre arbetsdagar för
komplettering efter det att kompletteringsuppgift meddelats, om inte särskilda och
av examinator godkända skäl föreligger. Sent inkomna examinationer betygsätts
inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd
på grund av funktionsvariation, får examinator besluta om alternativa
examinationsformer för studenten.
Antal examinationstillfällen
Ingen begränsning av antalet examinationstillfällen.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig betygsskala: väl godkänt (VG), godkänd
(G) och underkänt (U). Betygskriterier redovisas senast vid kursstart.
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För betyget godkänd på kursen krävs att den studerande fullföljt kraven för aktivt
deltagande på seminarier, samt att betyget godkänd uppnåtts på den enskilda
skriftliga tentamen.
För betyget väl godkänd på kursen krävs att den studerande uppfyllt kraven för
godkänd samt att betyget väl godkänd uppnåtts på den enskilda skriftliga
tentamen.
Kurslitteratur
Se bilaga.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges, eller när kursinnehållet väsentligt ändras, har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminsperiod examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen kan ges som fristående kurs och även som del av Försvarshögskolans
kandidatprogram.
Kursvärdering genomförs efter varje avslutad kurs genom kursansvarigs försorg
och ligger till grund för eventuella förändringar av kursen.
Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

