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Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, 
kandidat 15 högskolepoäng
Bachelor Thesis, Media and Communications Studies

Grundnivå, V0029F
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2E U G VG * Medie- och 

kommunikationsvetenskap
Medie- och 
kommunikationsvetenskap

Ingår i huvudområde

Medie- och kommunikationsvetenskap

Behörighet
Grundläggande behörighet samt Totalt 45 hp i Medie- och kommunikationsvetenskap från årskurs 1 FKJMG 
(V0021F, V0022F, V0023F) samt V0024F Medier, journalistik och samhälle och V0025F Forskningsprocessen.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Camilla Hermansson

Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att studenten utvecklar och fördjupar sina teoretiska och metodologiska färdigheter inom det 
medie- och kommunikationsvetenskapliga fältet genom att presentera en självständigt utformad undersökning i form 
av en vetenskaplig uppsats.  
 
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:  
•    visa en bred överblick samt ha fördjupade kunskaper i någon del av huvudområdet.  
•    visa stor insikt i aktuell forskning inom studieområdet som står i fokus för uppsatsarbetet.  
•    visa fördjupade metodkunskaper inom huvudområdet.  
•    kunna utforma och genomföra en självständig vetenskaplig undersökning i form av en vetenskaplig uppsats.

Kursinnehåll
I kursen genomförs en vetenskaplig undersökning som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Val av problem, 
metod, teoretiskt ramverk och empiri sker i samråd med handledare. Studenten ska även kritiskt och konstruktivt 
värdera samt diskutera andras examensarbeten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Som stöd för studentens arbete genomförs handledning samt seminarier.
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Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom skriftligt uppsats-PM, författande av vetenskaplig uppsats, framläggning av uppsats på 
seminarium och opposition på annan students uppsats.Som stöd för studentens arbete genomförs handledning 
samt seminarie  
 
Studenten ska ladda upp uppsatsen i LTUs publiceringsdatabas innan betyg utfärdas.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, 
under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Kurslitteraturen är främst individanpassad och mycket liten del av litteraturen kan ligga fast. Texter som 
rekommenderas för arbetsprocessen är: 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. 
http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
CODEX. Regler och riktlinjer för forskning. http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml, samt 
http://codex.vr.se/forskninghumsam.shtml 
Lindstedt, Inger (2012). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. 2. utökade uppl. Lund: Studentlitteratur. 
Svenska skrivregler (2008). Språkrådet. (3. [utök.] utg.) Stockholm: Liber.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0001 Uppsats U G VG * 15 Obligatorisk V18 Ja

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-
06-13
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Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-
02-15
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