
 
Om masterdelen av USNs femårige GLU-studium på masternivå for studentkull 2017  

Masterdelen av GLU-studiet  

Masterdelen av GLU-studiet består av 120 studiepoeng, der du tar 60 studiepoeng per år. Praksis 

gjennomføres første året av masterdelen (ditt 4. studieår). Vitenskapsteori og metode er innarbeidet 

i masterfaget. For å starte på masteroppgaven i 5. studieår må FoU-oppgaven fra 3. studieår være 

bestått. 

GLU er forankret i forskrift om rammeplan for GLU 1-7 og GLU 5-10. I § 3-1 under 4.–5. studieår står 

det hva masterdelen av GLU-studiet skal inneholde. Alle studenter skal ta både 30 studiepoeng PEL 

og 30 studiepoeng i et undervisningsfag på masternivå. Undervisningsfaget på masternivå bygger på 

et 60-studiepoengs undervisningsfag fra 1.-3. studieår. Et undervisningsfag er et skolefag som står på 

timeplanen til elevene i skolen, som f.eks. norsk, samfunnsfag eller kroppsøving.  

Det er to alternative strukturer i GLUs masterdel basert på om du velger et undervisningsfag/ 

begynneropplæring eller profesjonsretta pedagogikk, som masterfag: 

Master i undervisningsfag/begynneropplæring Stp Master i profesjonsretta pedagogikk Stp 

minst 30 dager praksis i grunnskolen, veiledet 
og vurdert 

 0 minst 30 dager praksis i grunnskolen, 
veiledet og vurdert 

 0 

pedagogikk og elevkunnskap (PEL) 30 pedagogikk og elevkunnskap (PEL) 30 

undervisningsfag som du velger som masterfag 
basert på 60 stp studiepoeng 1.-3. år 

90 pedagogikk som masterfag 60 

  undervisningsfag som bygger på 60 
studiepoeng i samme fag 1.-3. år 

30 

Masterdelen av GLU-studiet 120 Masterdelen av studiet 120 

 

Vi kaller master i undervisningsfag eller begynneropplæring for modell 1 og master i profesjonsretta 

pedagogikk for modell 2.  

I forskriften står det videre at masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert. 

 Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og den kan i 

tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.  

 Masteroppgaven i pedagogikk bør knyttes til undervisning i fag 

 Begynneropplæring klassifiseres som undervisningsfag. Masteroppgaven i 

begynneropplæring skal ha solid forankring i fag, fagdidaktikk og pedagogikk og/eller 

spesialpedagogikk.  

 

For at du skal ha størst mulig valgfrihet i valg av masterfag, går deler av masteren i GLU nett- og 

samlingsbasert. Det betyr at du som student vil kunne velge ditt foretrukne masterfag uavhengig av 

hvilken campus du er tilknyttet. Nett- og samlingsbasert er et vidt begrep som er i stadig utvikling 

ved USN. Fakultetet har derfor tilsatt egen prosjektleder som med studentrepresentasjon i prosjektet 

skal sikre en god organisering og faglig gjennomføring i masterdelen av studiet.  

Rammer  

Alle studenter må altså ta 30 studiepoeng PEL på masternivå, og alle studenter må ha et 

undervisningsfag på masternivå. Undervisningsfaget på masternivå bygger på et 60-studiepoengs 

undervisningsfag som du har fra 1.-3. studieår. En skisse av studieopplegget ser da slik ut: 
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 Praksis går fra din campus som i dag (obligatorisk for alle) 

 PEL gjennomføres på din campus som i dag (obligatorisk for alle) 

 Masterfaget gjennomføres på den campus der det er bestemt at faget skal gå (se nedenfor) 

og gjelder alle studenter som har valgt det faget. Det gjelder både deg som har valgt modell 

1, og deg som har valgt modell 2 (som skal ta 30 studiepoeng i tillegg til dine allerede 

beståtte 60 studiepoeng i undervisningsfaget). Se oversikt over modell 1 og 2 ovenfor.  

Kort sagt vil derfor masterdelen av studiet bestå i å følge undervisning på campus som i dag, følge 

nettbaserte undervisningsformer (sammen/samtidig med andre eller på egenhånd) og følge fysiske 

samlinger på den campus der masterfaget går.  

Oversikt over hvilken campus masterfagene går på  

Campus Drammen: Engelsk (1-7 og 5-10), KRLE (5-10), Matematikk (5-10) 

Campus Porsgrunn: Profesjonsretta pedagogikk (1-7 og 5-10) 

Campus Vestfold: Norsk (1-7 og 5-10), Profesjonsretta pedagogikk (1-7 og 5-10), Matematikk (1-7), 

Naturfag (1-7), Begynneropplæring (1-7) 

Campus Notodden: Kunst og håndverk (1-7 og 5-10), Kroppsøving (1-7 og 5-10), Profesjonsretta 

pedagogikk (1-7 og 5-10), Samfunnsfag (1-7 og 5-10), Naturfag (5-10) 

USN – videre prosess 

I løpet av kort tid vil det holdes informasjonsmøter på de ulike campus. Her vil du kunne stille 

spørsmål om ting du måtte lure på.  Datoer blir snart klare og legges ut i Canvas. 

Programkoordinator, studieveileder og visedekan vil delta på informasjonsmøtene. I tillegg vil 

prosjektleder for utviklingsprosjektet være til stede.  

Det er viktig at dere som studenter tar kontakt og kommer med spørsmål og innspill underveis. Enten 

til studentrepresentanten eller til programkoordinatoren deres. Vi ønsker også å kunne be dere om 

innspill på konkrete spørsmål underveis i prosessen.  

 

Vennlig hilsen 

 

Anne Fængsrud 

visedekan 
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