Samhällsvetenskapliga fakulteten

UNDK01, Underrättelseanalys: Kandidatkurs, 30
högskolepoäng
Intelligence Analysis: Bachelor Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-12-12,
höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Kunskap och förståelse
visa fördjupad kunskap om underrättelseanalysens problemställningar, teoribildning
och forskningsresultat

Färdighet och förmåga
visa fördjupad och praktisk kunskap om relevanta metoder och tekniker och deras
betydelse för forskningsprocessen som helhet
visa förmåga att på ett självständigt sätt formulera ett principiellt relevant problem
inom underrättelseanalys och aktivt söka, välja ut och tillämpa analytiska redskap för
att diskutera och belysa detta problem såväl teoretiskt som empiriskt
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visa förmåga att självständigt sammanställa, kritiskt granska och förmedla resultat av
en större inlärnings- och forskningsprocess i såväl skriftlig som muntlig form, inom
givna tids- och utrymmesramar
visa förmåga att självständigt utföra informationssökningar inom kunskapsområdet,
kritiskt analysera informationen, och på ett kvalificerat sätt använda denna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
visa förmåga att reflektera kritiskt kring och ta ansvar för sin egen arbets- och
inlärningsprocess,
visa förmåga att göra bedömningar av underrättelseverksamhet och centrala
samhällsförhållanden utifrån relevanta vetenskapliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om forskningsområdet underrättelseanalys.
Tyngdpunkten i kursen ligger på det vetenskapliga perspektivet, metodval och
teorianknytning, och på genomförandet av ett examensarbete. Kursen består av tre
delkurser:
Delkurs 1: Underrättelsestudier: teoribildning och metod (7.5 högskolepoäng)
Delkursen består av föreläsningar och övningar kring centrala teoretiska och
metodologiska problem vid studiet av underrättelseverksamhet. Teman som
behandlas är bland andra teoretiska inriktningar inom underrättelseanalys,
underrättelsesekretessens teori och praktik, kvalitativ forskningsmetod: intervjuer med
aktörer, källkritik och memoarlitteratur, samt speciella metodproblem vid arkivstudier.
Delkurs 2: Underrättelsestudiernas klassiker (7.5 högskolepoäng)
Delkursen består av en serie litteraturseminarier vilka behandlar centrala verk inom
fältet med syfte att ge en bred orientering om underrättelsestudiernas utveckling,
teman och anknytning till olika vetenskapliga fält.
Delkurs 3: Examensarbete (15 högskolepoäng)
Delkursen innefattar ett examensarbete där studenten skall göra en självständig analys
av ett problem inom området underrättelseanalys. Studenten skall skriftligt och
muntligt redovisa en forskningsuppgift samt aktivt delta i granskningen av andra
studenters forskningsarbete. Uppsatsämnet utformas i samråd med handledaren.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och individuell handledning.
Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Kursens examination
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Examination på delkurs 1 och 2 sker genom självständigt genomförda skriftliga
uppgifter och deltagande i seminariediskussioner. Delkurs 3 består av ett
examensarbete som granskas och diskuteras vid ett examinationsseminarium av
särskild utsedd opponent och examinationen baseras i huvudsak på det färdiga
examensarbetets kvalitet, men även på försvar av det egna arbetet och opposition på
andras arbeten.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Som betyg används någon av beteckningarna A, B, C, D, E eller Underkänd. Högsta
betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för icke
godkänt resultat betecknas med Underkänd.
Studentens resultat bedöms utifrån kursens lärandemål. För betyget E ska studenten
visa ett tillräckligt resultat. För betyget D ska studenten visa ett tillfredsställande
resultat. För betyget C ska studenten visa ett bra resultat. För betyget B ska studenten
visa ett mycket bra resultat. För betyget A ska studenten visa ett utmärkt resultat. För
betyget Underkänd har studenten visat ett otillräckligt resultat.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning i kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar från FPOA22
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs (30 högskolepoäng) eller UNDA22
Underrättelseanalys: Fortsättningskurs (30 högskolepoäng).

Övrigt
Uppsatsarbetet ska lämnas in i elektronisk form enligt institutionens anvisningar, för
publicering i open access-databas på server tillhörande Lunds universitet. Dispens från
publicering kan beviljas vid tungt vägande skäl.
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Prov/moment för kursen UNDK01, Underrättelseanalys: Kandidatkurs
Gäller från H14
1401 Underrättelsestudier: teoribildning och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1402 Underrättelsestudiernas klassiker, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1403 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

