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Huvudområde Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnesgrupp Övriga tekniska ämnen

Utbildningsområde Tekniska området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. definiera grundläggande begrepp inom beslutsteori och spelteori, såsom osäkerhet,
förväntad nytta och utfall
2. redogöra för skillnaden mellan beslut under osäkerhet och risk
3. redogöra för olika teorier om rationellt beslutsfattande inom situationer av osäkerhet och
risk
4. tillämpa olika beslutsmetoder på abstrakta beslutsproblem
5. utföra enklare beräkningar som används inom beslutsteori, såsom beräknande av förväntat
värde
6. redogöra för omdebatterade problem inom beslutsteori och spelteori och kunna diskutera
dessa.

Kursens innehåll Kursens syfte är att studenten ska få en introduktion till ämnesområdena beslutsteori och
spelteori och själv kunna ställa upp och lösa enklare problem inom dessa områden. I kursen
diskuteras frågan hur vi bör handla rationellt i en instrumentell mening, det vill säga: hur bör
vi handla för att bäst uppnå våra mål. Denna fråga belyses inom ramen för beslutsteori och
spelteori. Föreläsningar kommer att beröra teorier och problem rörande beslut under
osäkerhet, beslut under risk samt beslutsproblem inom spelteori. I räknestugor ges praktiska
övningar för de mer formella och matematiska delarna av beslutsteori, såsom övningar i att
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ställa upp beslutsmatriser och beräkning av förväntat värde. I datorlaborationer ges praktiska
övningar i användningen av datoriserade beslutsstöd.

Undervisning Föreläsningar, räknestugor och datorlaborationer

Förkunskaper Två terminers studier på Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys 180 hp vid Uppsala
Universitet eller motsvarande

Examinationsform Individuella uppgifter och tentamen

Betyg Väl godkänd, Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Individuella uppgifter 3 hp Betyg: UG

0020   Tentamen 4,5 hp Betyg: UV


