1 (3)
Datum

2016-06-13

Kursplan
Kursens benämning: Underrättelsefunktionens framväxt, uppbyggnad och
utmaningar
Engelsk benämning: Military intelligence: the origins, structure and challenges
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:

1MH032
VT 2017
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2016-06-13.
Militärvetenskapliga institutionen
Militärhistoria
Grundnivå
7,5 hp

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Historia A och Engelska B
Huvudområde
Historia med inriktning militärhistoria
Successiv fördjupning
G1N
Fördjupningsnivå
Grundkurs
Kursens innehåll och upplägg
Kursen behandlar underrättelsefunktionen, med särskild tonvikt på den militära
underrättelsetjänsten från 1800-talets slut fram till idag med utgångspunkt i tre
teman. Det första behandlar den moderna underrättelsetjänstens framväxt och
utveckling i ett historiskt perspektiv med tonvikten på generella förhållanden. Det
andra temat behandlar huvudlinjerna i den militära underrättelsetjänstens
organisation och utveckling med särskilt avseende på Sverige. Det tredje temat
behandlar de huvudsakliga metoderna avseende såväl inhämtning som analys
vilka kontrasteras mot historisk metod. Varje tema inrymmer ett antal
föreläsningar samt ett examinerande seminarium. Förutom dessa seminarier utgörs
examinationen av en hemskrivning. Seminariedeltagandet är obligatoriskt.
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Kursens lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten vad gäller
Kunskap och förståelse
 Kunna redogöra för underrättelseanalysen som metod och på elementär
nivå, kunna relatera och kontrastera denna mot historiska metoder
 Kunna redogöra för hur militär underrättelsetjänst generellt är organiserad,
såväl ur ett samtida som ur ett historiskt perspektiv
 Kunna redovisa de huvudsakliga trenderna och utvecklingslinjerna i den
militära underrättelsetjänstens utveckling med utgångspunkt i vetenskaplig
litteratur
Förmåga och färdigheter
 Muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera
sammanhang, perspektiv och problemställningar när det gäller
underrättelsefunktionen utifrån vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 Kunna analysera och värdera olika aspekter av militär underrättelsetjänst
på såväl olika ledningsnivåer som utifrån ett historiskt perspektiv
 Kunna värdera såväl militärhistoriska som underrättelseanalytiska problem
utifrån en vetenskaplig-kritisk attityd
 Kunna värdera och källkritiskt granska vetenskaplig litteratur
 uppvisa ett grundläggande vetenskapligt kritiskt förhållningssätt
Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom skriftlig tentamen och obligatoriska seminarier med
aktivt deltagande. Studenternas prestationer bedöms utifrån skriftliga
betygskriterier som delas ut vid kursens start. Examinator kan besluta om
komplettering för att betyget godkänt ska nås.
Antal examinationstillfällen
Vid underkännande gäller att studenten som fått betyget U har rätt att genomgå
ytterligare tentamina så länge kursen ges. Antalet examinationstillfällen är inte
begränsat.
Betyg
Betygssättning sker enligt en tregradig målrelaterad betygsskala:
Väl godkänd (VG)
Godkänd (G)
Underkänt (U)
VG på hemtentamen samt aktivt deltagande på seminarierna krävs för VG på hela
kursen.
Betygskriterier presenteras vid kursstart.
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Kurslitteratur och övriga läromedel
Kurslitteratur framgår av bilaga 1.
Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminers period examineras enligt denna
kursplan.
Övrigt
Kursen ges som fristående kurs och kan även ges som uppdragsutbildning.
Kursutvärderingar genomförs efter avslutad kurs genom kursansvariges försorg
och ligger till grund för eventuella ändringar på kursen.

