
 
Forskarutbildningen regleras av Högskolelagen, Högskoleförordningen samt lokala regler och riktlinjer för Luleå 
tekniska universitet som återfinns i Handbok för forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
(http://www.luth.se/admin/tfn/policy/Studiehand_foutb.pdf). 
Delegationsordning vid Luleå tekniska universitetet (http://www.luth.se/i/). 

 
ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNING  

I  
MEDIEPEDAGOGIK 

 
Filosofiska fakultetsnämnden 2002-04-26 

 
Antagning till forskarutbildning i mediepedagogik har upphört fr o m 2005-01-01. Ämnet har 
ersatts av ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. 
 
Ämnesområde: 
Forskarutbildningen skall ge fördjupade kunskaper i mediepedagogik och närliggande ämnen som 
medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, lärande, journalistik, informatik, 
multimediaproduktion och -reception. Särskilt skall beaktas hur dessa och andra närliggande 
ämnen kan samverka. Ämnesområdet för forskarutbildningen kan vara studier med fokus på 
mediernas betydelse för framför allt unga människor, samt (för)skolans roll för att problematisera 
och fördjupa denna. Detta inbegriper kunskaper om såväl lärandets förändring i ett mediesamhälle, 
mediekritik som interaktiv-produktiv medieanvändning och -gestaltning. Andra tänkbara 
forskningsområden kan vara medieekologi, de nya digitala mediernas möjligheter för människor 
med olika funktionshinder eller den digitala sammanlänkade medieproduktionens/-distributionens 
betydelse för demokratin (i form av t ex elektroniska studiecirklar). Även föräldrarollens förändring 
i ett mångmedialt postindustriellt samhälle kan bli föremål för utforskande. 
 
Uppläggning 
Utbildningen består för doktorsexamen av en kursdel omfattande 60-80 poäng samt en avhandling 
motsvarande 80-100 poäng. Som en etapp i forskarutbildningen kan licentiatexamen avläggas. 
Licentiatexamen omfattar en kursdel om 30-40 poäng och en licentiatuppsats om 40-50 poäng. I 
forskarutbildningen ingår att presentera egna arbeten och att läsa, värdera och diskutera andras 
forskning. Detta genomförs lämpligen i samarbete med forskningsavdelningen för lärande, 
pedagogik eller musikpedagogik. 
  
Behörighet/urval 
Antagningsordning för forskarutbildning (http://www.luth.se/admin/tfn/policy/Studiehand_foutb.pdf). 
 
Behörig att antas till forskarutbildning är den som uppfyller villkoren för särskild behörighet för 
ämnet. Särskild behörighet för forskarutbildning i mediepedagogik kräver minst 60 poäng i 
huvudämnet eller något angränsande ämne och i det senare fallet kan kompletterande prövning bli 
aktuell.  
 
Prov/examina 
Licentiatuppsats skall presenteras vid ett offentligt seminarium med extern opponent. Betyg på 
licentiatuppsatsen bestäms av examinator som inte bör vara den studerandes handledare och som 
utses inför seminariet av prefekten vid Musikhögskolan. För doktorsdisputation, se 
Forskarutbildningshandboken. Filosofie licentiatexamen i mediepedagogik respektive Filosofie 
doktorsexamen i mediepedagogik är examensbenämningar på de utbildningar som omfattas av 
denna studieplan. 


