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MEVIT4896 Vitenskapelig assistansearbeid 
 

Om emnet 

Studenten tilknyttes og deltar i et medievitenskapelig forskningsprosjekt. Studenten 

gjennomfører et nærmere avtalt vitenskapelig arbeid under veiledning av en vitenskapelig 

tilsatt ved Institutt for medier og kommunikasjon.  

 

Arbeidet kan inkludere utforming av forskningsdesign, litteraturgjennomgang, innsamling av 

datamateriale og gjennomføring av analyser. Gjennom empiriske undersøkelser og/eller 

teoretisk refleksjon skal studenten tilegne seg den innsikt og de ferdigheter som skal til for å 

gjennomføre et arbeid som holder god vitenskapelig standard.  

 

Kurset skal både gi praktiske ferdigheter som er til hjelp for studenten under det senere 

arbeidet med masteroppgaven, og bidra med teoretisk og praktisk kompetanse som er til nytte 

for pågående forskning ved Institutt for medier og kommunikasjon. 

Arbeidet må i omfang tilsvare seks ukers fulltidsstudier. Det lages en avtale om innholdet og 

det vitenskapelige assistentarbeidet som prosjektleder godkjenner og veileder i henhold til. 

 

Emnet har følgende komponenter: 

 Veiledning i for- og etterkant 

 Selvstendig forskningsarbeid som beskrevet ovenfor 

 Et pensum på om lag 500 sider knyttet til prosjektets tema, vitenskapsteoretiske innretning 

og/eller metode 

 En rapport på 10 normalsider som beskriver og drøfter innholdet i forskningsarbeidet. 

Rapporten kan være et selvstendig arbeid, eller den kan inngå i publiserte arbeider fra 

prosjektet. I det siste tilfellet må studenten angi og veileder godkjenne hvilke deler av 

publikasjonene som utgjør rapporten. 

 

Etter å ha gjennomført emnet forventes at:  

 Studenten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid under veiledning og 

i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

 Studenten har innsikt i og kunnskap om utviklingen av et avgrenset forskningsprosjekt 



 Studenten har evne til å vurdere mellom og velge ulike medievitenskapelige 

forskningsdesign og metoder 

 Studenten kan analysere og håndtere et forskningsmateriale kritisk og har evnen til å 

skriftlig reflektere rundt metodevalg og egen forskerrolle 

 

Om rapporten 

Rapporten vurderes til godkjent/ikke godkjent.  

 

På emnesiden oppgis følgende om rapporten: Studenten må utarbeide en rapport 10 

normalsider på bakgrunn av det arbeidet hun/han har gjort. Rapporten skal inneholde følgende 

komponenter:  

- Innledning 

- Presentasjon av tema 

- Presentasjon av arbeidsoppgave og faglig produksjon 

- Informasjon om metode og metoderefleksjoner,  

- Potensielle funn 

- Refleksjoner over utfordringer med arbeidet.  

- Rapporten kan også redegjøre for hvilken type publikasjon arbeidet har tatt sikte på å 

inngå i eller realiseres som, enten dette gjelder bidrag til publikasjoner fra prosjektet, 

eller som en selvstendig publikasjon, der det er relevant. 

 

De komponentene som nevnes over bør være med. Men de må ikke nødvendigvis presenteres 

i den rekkefølgen. Lengden på hver del vil også kunne variere avhengig av hva slags prosjekt 

kandidaten har gjennomført. Det sentrale i sensors vurdering bør være hvorvidt kandidaten 

klarer å vise hva hen har gjort, hvordan arbeidet har blitt utført, samt evne til å reflektere rundt 

utfordringer underveis, innfallsvinkel, metodevalg og egen forskerrolle – og hvilke 

implikasjoner slike valg kan ha.   

 

Rapporten har på forhånd blitt levert til veileder, som har gått god for at kandidaten har 

gjennomført arbeidet som beskrives i rapporten. Sensors jobb er å vurdere rapportens innhold 

basert på de overnevnte kriteriene.  

 


