Humanistiska och teologiska fakulteterna

HISA30, Historia: Omvärldsanalys, 30 högskolepoäng
No English Translation Available, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-12-01 att gälla från och med 201012-01, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Historia

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och förklara olika teoretiska och ämnesmässiga perspektiv
beträffande omvärldsanalys,
• kunna redogöra för relevanta metoder för omvärldsanalys, i synnerhet källkritik,
• kunna redogöra för och diskutera de historiska perspektivens betydelse för
omvärldsanalys,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna samla in och värdera relevant omvärldsinformation,
• praktiskt kunna tillämpa den teoretiska kunskapen genom att genomföra
omvärldsanalyser på konkreta fall,
• övertygande kunna kommunicera resultaten av dessa i skriftlig och muntligt form,
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera och reflektera över omvärldsanalytikerns roll,
• självständigt och kritiskt kunna jämföra och värdera olika teoretiska och
metodiska perspektiv på omvärldsanalys.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att ge deltagarna inblick i omvärldsanalytiska perspektiv, teorier och
metoder. Genom kursen ska deltagarna utveckla sina källkritiska, reflektiva och
analytiska förmågor genom fallstudier av aktuella händelser och företeelser på ett
internationellt plan. I kursen fokuseras både de långa historiska linjerna och
samtidsförståelsen, centrala perspektiv på normer och värderingar i nutiden samt
samarbete och konfrontationer i det internationella rummet. Perspektiv på
historiebruk och historiemedvetande är också centrala. Kursen är indelad i tre olika
delkurser innehållande tillämpbara moment som förenar teori och praktik.
Den mer praktiskt tillämpade delkurs 3 bygger på att studenterna gör en
omvärldsanalytisk fallstudie utifrån ett aktuellt problem. Delkurslitteraturen består
företrädelsevis av artiklar, rapporter etc. och bestäms i samråd med kursansvarig
lärare vid kurstillfället.
Kursen består av följande delkurser:
1. Introduktion: Omvärldsanalytiska perspektiv, teorier och begrepp, 10
högskolepoäng,
2. Metoder: Humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder för omvärldsanalys,
10 högskolepoäng,
3. Tillämpning: Omvärldsanalytiska fallstudier, 10 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.
Närvaro vid seminarier, gruppövningar och presentationer är obligatorisk.

Kursens examination
Delkurs 1: Aktivt seminariedeltagande och hemtentamen.
Delkurs 2: Aktivt seminariedeltagande samt skriftliga och muntliga metodövningar.
Delkurs 3: Aktivt seminariedeltagande, rapportskrivning samt muntlig presentation.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på samtliga
delkurser. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på minst
20 av kursens högskolepoäng samt betyget godkänd på resterande högskolepoäng.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Delkursernas namn på engelska:

1. Introduction: Perspectives, Theories and Concepts of Intelligence Analysis,
2. Methods: Humanities and Social Sciences Methods of Intelligence Analysis,
3. Application: Case Studies of Intelligence Analysis.
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Prov/moment för kursen HISA30, Historia: Omvärldsanalys
Gäller från V11
1001 Omvärldsanalytiska perspektiv, teorier och begrepp, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1002 Humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1003 Tillämpning: Omvärldsanalytiska fallstudier, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

