
Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket 
Selvregistrering for studenter ved Fakultet for utdanningsvitenskap og 

humaniora 

Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres inn 
til biblioteket via BIBSYS Brage som er UIS sitt åpne arkiv. Fra 2009 er masteroppgaver 
kun tilgjengelige gjennom Brage.  Kun oppgaver med karakter A-C blir offentliggjort.

Hvis oppgaven din er konfidensiell, eller hvis du ikke ønsker å ha den offentlig 
tilgjengelig, følger du forklaringene skrevet med med rødt i kursiv i veiledningen. 

Oppgavene registreres i Brage i PDF-format. Masteroppgaven skal bestå av kun én fil. 
Den kan maksimalt bestå av to filer i enkelttilfeller hvor vedleggene er omfattende; 
eller hvis f.eks vedlegget inneholder sensitiv informasjon og skal være konfidensielt.

Filen du legger inn, skal inneholde hele oppgaven, inkludert den formaliserte forsiden og 
alle vedleggene. 
Filen skal ha studentens navn i følgende format : etternavn_fornavn (ingen spesialtegn 
eller mellomrom): eks.: Olsen_Kari.pdf 
OBS! Unngå å bruke æ, ø eller å.

På biblioteket kan du få hjelp med å konvertere din Word-fil til PDF format, eller med å
kombinere flere filer. Vi hjelper deg også om du har noen sider som må skannes

Den PDF-filen som du legger inn i Brage bør være akkurat 

lik den trykte versjonen. 

Nedenfor vil du se skjermbilder som viser hvordan du skal registrere din oppgave. NB! Noen 
felt er obligatoriske, men andre kan du hoppe over, så sjekk skjermbildene som følger.

Det er mulig å begynne registreringen og lagre posten før den er ferdig, og fullføre senere. Da 
bruker du knappen "Lagre registrering , og fortsett senere". Du vil se at registreringen din ligger 
på Uferdige registreringer på ditt område når du har logget deg på så du kan fortsette. 



Begynn registreringen: 

Se menyen på høyre side av skjermen, og klikk på Registreringer".

På neste side velger du "Du kan starte en ny registrering". Velg den riktige samlingen fra 
nedtrekksmenyen:  Master's theses : (fakultets- og instituttsinitialer)
for eksempel:  Master's theses (HF-IKS)  = samling for masteroppgaver 
fra Institutt for kultur- og språkvitenskap
Klikk ”Neste” 

Gå til Brages førsteside: http://brage.bibsys.no/uis/ og klikk på ”Logg inn” øverst på siden. 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/92958


Skjerm 1

Kun feltene uthevet med gult skal fylles ut. Legg inn navn, oppgavetittel, registreringsdato, og velg 

språk. IKKE endre eller slett de feltene som er forhåndsutfylt. 

Hvis dere er to som skriver sammen, skal begge navnene føres opp. Legg inn ett om gangen, og klikk 

på "Legg til" før du fører opp det neste.



Består av: 

Brukes for å beskrive ele enkelte <leiene av et Clokument nvis ikke alle kan lastes opp, f.eks. artikkelbaserte avnan<llinger. 

Serie: 

Tittel 

El Masteroppgave/UIS-UH-IKS/2020; 

Fjern 

Tidsskrift: 

Tittel på tielsskrift. 

Volum: 

Volum for tielsskrift. 

Hefte: 

Heftenummer for tielsskrift. 

Sidetall: 

Nummer 

Startside og sluttslde ror artikkel eller kapittel f.eks .. 9-19. Totalt antall sider ror bok I.eks 99. 

Prosjekt: 

Legg til 

Legg til 

Finansieringskilde og prosjektkoele EU-prosjekter må registreres slik ECi[program)/{prosjektreferanse) hvor 1-12020 må brukes for 

Horisont 2020 og FP7 for 7. rammeprogram. F.eks: EC/H2020/641918 eller EC/FP7/266213. Anelre prosjekt kan registreres slik: 

[Finanisieringskilele)" (projektreferanse) Feks Norges forskningsråel· 227607 

Ide ntlflkator: 

ISSN 

Dokumenttype:' 

Lærlngsobjekt 
Forelesning 
Kart 
Masteraraelso ave 
Partitur 
Patent 
�:anfølløv11rt1ørt 

Bruk "ctrr" eller "shift" for å velge mer enn en. 

Sprak: 

B Legg til 

�� B 

Lagre og lukk Neste > 



SKJERM 2

I Emneordfeltet må du skrive et eller to standardiserte hovedemneord. Skriv ett emneord om gangen, og klikk på 
"legg til" før du skriver det neste.

I tillegg til disse hovedemneordene må du legge inn dine egne emneord som står på oppgavens forside. Klikk 
på ”Legg til” for å legge inn dine egne emneord. Et emneord om gangen uten stor forbokstav.

Registrering: Beskriv dokumentet ditt (forts.)

Skriv :   for Historiedidaktikk : 
for Lesevitenskap  :  
for Literacy studies :   
for Spesialpedagogikk :   
for Barnehagevitenskap:  
for Grunnskolens matematikkfag :  
for Historiedidaktikk:
for Migration and intercultural relations : 

historiedidaktikk 
lesevitenskap 
lesevitenskap og literacy studies 
spesialpedagogikk 
barnehagevitenskap 
grunnskole og matematikkdidaktikk
historiedidaktikk
migrasjoner og interkulturelle relasjoner 



Sammendrag/Abstract 
I Sammendragfeltet limer du inn sammendraget fra oppgaven din. La teksten være som den er; det 
er ingen tekstbehandlingsfunksjon i dette feltet. 

med stor forbokstav  Klikk ”Neste” 
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Tilgangsinnstillinger
Her kan du indikere om din oppgave skal være konfidensiell / ikke skal publiseres. 
Konfidensialitet avklares med UiS. Hvis oppgaven IKKE skal publiseres, skriver du inn en 
dato langt frem,  f.eks.  2250-01-01. Hele innførselen vil nå være skjult. Hvis du vil utsette 
tilgjengeliggjøringen noen år, se neste skjerm. 

I feltet Beskrivelse legger du inn et engelsk hovedemneord etter ” Master's thesis in ….” 

 Historiedidaktikk : 
Lesevitenskap :  
Literacy studies :  
Spesialpedagogikk :   
Barnehagevitenskap :   Grunnskolens 
matematikkfag :

Historiedidaktikk
Migration and intercultural relations :
Idrett/Kroppsøving;

History didactics 
Literacy studies 
Literacy studies 
Special education 
Early childhood education 
Didactics of mathematics for primary school
Didactics of history
Migration and intercultural relations    
Sports and physical education

Skriv:For:



Last opp PDF-filen med knappen ”bla gjennom”.  Filen skal ha ditt navn : ”Etternavn_Fornavn.pdf” 
-Klikk ”Neste”. Her kan du legge inn "embargodato" hvis oppgavefilen skal være lukket i et gitt 
antall år. i beskrivelsen skriver du åpningsdato slik: "Tilgjengelig fra.... dd.mm.åå". Eks. hvis 
oppgaven er konfidensiell i to år, skriver du inn datoen den åpnes i feltet "ikke offentliggjøring 
før angitt dato", og teksten "Tilgjengelig fra [dato]" i filbeskrivelsen.

Da vil det være mulig å søke opp oppgaven, men ikke åpne filen.
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Som oftest vil det kun være aktuelt å laste opp én fil, men i spesielle tilfeller, kan du laste opp 
flere filer, og angi en beskrivelse for hver fil, eks "Masteroppgave" el. "vedlegg". Det er mulig å 
angi at kun den éne av filene skal være konfidensiell; da setter du inn en dato her. Oppgaven vil 
da kunne søkes opp og leses, bortsett fra den ene fila. Klikk ”Neste”

http://brage-kurs.bibsys.no/uis/submit
http://brage-kurs.bibsys.no/uis/submit
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Registrering: Kontroller registreringen. Ikke helt i mål, men du nærmer deg slutten.
Her kan du kontrollere informasjonen du har registrert. Hvis noe ikke stemmer kan du gå tilbake 
og rette på dette.  Klikk på "Korriger en av disse".



SKJERM 6 

Lisensier verket ditt:
Her kan du velge å sette inn en lisens som styrer  hva andre kan gjøre med din oppgave. Vi 
anbefaler å velge en Creative commons-lisens, men det er valgfritt. Hvis du vil vite mer om dette, 
gå til https://creativecommons.no/lisenser. 

Hvis du velger "yes" og "yes" får du den anbefalte CC BY-lisensen som gir andre rett til å dele og 
bearbeide ditt verk, men de må alltid navngi lisensgiveren (deg) og indikere om det er gjort noen 
endringer. 

Klikk ”Neste” når du er fornøyd. 
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Ett siste steg: For at UiS skal kunne gjøre dokumentet ditt åpent tilgjengelig på internett  må  
du  godta  betingelsene  nedenfor.  Les  derfor  nøye  igjennom  disse  og  avgjør  om  du  kan  
godta disse eller ei. Du godtar betingelsene ved å klikke på knappen "Jeg̀ aksepterer lisensen",  
og  "Fullfør registreringen". Registreringen din vil ikke bli slettet selv om du ikke godtar avtalen. 
Den vil være tilgjengelig for deg fra din profil. Du kan senere fjerne registreringen fra systemet, 
eller godta avtalen etter at  eventuelle problemstillinger er løst. 



Selv om oppgaven din er konfidensiell eller du ikke ønsker å gjøre den tilgjengelig i Brage, må du 
likevel klikke på ”jeg aksepterer lisensen”, for at UiS skal få et eksemplar. Når du har lagt inn dato i 
feltet for "Ikke offentliggjøring..." kan du være trygg på at den ikke vil bli offentliggjort.
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Du er ferdig! Registreringen er fullført.




