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N O T A T 
 
Til: Styret 
Fra: Rektor 
Om: 5-årig lærerutdanning - endring av gradsbenevnelse 
 
 
 
 
Tilråding: 
 
Gradsbenevnelsen for de femårige integrerte lærerutdanningsprogrammene endres til: 
Master i <programnavn> / lektor.  
 
Endringen gjelder for studenter som uteksamineres våren 2008 eller senere.   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bakgrunn    
NTNU har flere 5-årige masterprogram i lærerutdanning hvor den praktisk-pedagogiske utdanningen 
(PPU) er integrert i det 5-årige løpet. Lærerutdanningen gis i språk, samfunnsfag, realfag og geografi. 
Uteksaminerte kandidater får graden Master – lærer i <programnavn> med rett til bruk av samme 
tittel. De første programmene ble startet i 2003, og det første ordinære kullet fullfører studiet i løpet 
av våren 2008.   
 
Ved opprettelsen av de første programmene ble gradsbenevnelsen fastsatt til Master med 
lektorkompetanse. Ved brev av 18.08.03 fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet ble 
institusjonene frarådet å bruke betegnelser som inneholdt lektor eller adjunkt i forbindelse med de 5-
årige lærerutdanningene.  Begrunnelsen var at forskriften til opplæringsloven som inneholdt 
bestemmelser om lønnsinnplassering i undervisningsstillinger, var opphevet, at forhandlingsansvaret 
for undervisningspersonalet ble overført til kommunene og at lønnsinnplassering av lærer med 
masergrad kunne bli endret.  Departementet mente det ville være uheldig å bruke betegnelser som 
kunne skape forventninger fra studentene om en bestemt lønn dersom de valgte å arbeide i skolen. 
Departementet anbefalte Master – lærerutdanning i … Gradsbenevnelsen på utdanningen ble endret 
da vi hadde en generell gjennomgang av våre gradsbenevnelser på masternivå, jf. S-sak 67/04.  
 
Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU) hadde gradsbenevnelser oppe som sak i sitt møte den 15 
og 16. november 2007. NRLU viste til at det var et uttrykt ønske om å bruke lektorbetegnelsen i 
forbindelse med de 5-årige lærerutdanningene. NRLU vedtok følgende: 

Nasjonalt råd for lærerutdanning tilrår at tittelen lektor kan settes inn i vitnemålene for 
lærerutdanning på masternivå.  

 
Lektor er en stillingskode for undervisningspersonalet i skolen.  Tilsatte i undervisningsstilling som 
har godkjent mastergrad innplasseres i stillingskode lektor. Innplassering som lektor forutsetter  
fullført faglig og pedagogisk utdanning, dvs at vedkommende også har fullført praktisk-pedagogisk 
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utdanning. Dette innebærer at uteksaminerte med integrert 5-årig lærerutdanning ved tilsetting i 
skolen vil bli innplassert lønnsmessig i koden lektor, jf Hovedtariffavtalen KS, vedlegg 6. Dette 
gjelder uavhengig av om lektor fremgår av gradsbenevnelsen eller ikke. Lærer er også en 
stillingskode, men denne gjelder for tilsatte med godkjent utdanning med 3 års normert studietid.     
 
Saken ble behandlet i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene (FUL) ved NTNU den 24.01.08 
(sak 05/08). FUL anbefalte at lektor tas inn i gradsbenevnelsen på tilsvarende måte som det er gjort 
med sivilingeniør slik at gradsbenevnelsen blir følgende: Master i <programnavn> / lektor. 
Utdanningsutvalget støtter også dette (sak 4, 07.05.08).  
 
Vurdering 
Institusjonene har myndighet til å fastsette gradsbenevnelsen der de har myndighet til selv å 
bestemme det faglige grunnlaget for graden. Hos oss er det Styret som vedtar gradsbenevnelsene. 
Gradsbenevnelsen skal angi det nærmere fagområdet for graden. Lektor er en stillingskode og angir i 
utgangspunktet ikke fagområdet for graden. Departementet har tidligere i brev av 19.12.02 godtatt at 
siviløkonom kunne tilføyes gradsbenevnelsen. Dette medførte at sivilingeniør ble tilføyd 
gradsbenevnelsen for sivilingeniørutdanningen ved NTNU (Master i teknologi / sivilingeniør). Det er 
derfor åpnet for tilføyelser til gradsbenevnelsen.   
 
Vi har undersøkt om de andre universitetene har tatt initiativ til å ta inn lektor i gradsbenevnelsen. Så 
langt er det kun Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) som har innarbeidet dette i selve 
gradsbenevnelsen (Master i Realfag (Lektor)). Det er umulig på nåværende tidspunkt å si om de 
andre universitetene vil følge anbefalingen fra NRLU.    
 
FUL har anbefalt at lektor tilføyes gradsbenevnelsen. Sivilingeniørutdanningen bruker tilføyelse til 
gradsbetegnelsen. Gjeldende betegnelse lærer i er ingen god betegnelse og skiller ikke den 5-årige 
masterutdanningen godt nok fra den 4-årige allmennlærerutdanningen. Det vil sannsynligvis også 
være positivt for rekrutteringen til studiet at det fremkommer tydeligere at utdanningen er på 
lektornivå. Ved NTNU vil det være naturlig å bruke samme mal som benyttes for 
sivilingeniørutdanningen. Gradsbenevnelsen vil da bli Master i <programnavn> / lektor og som 
eksempel Master i språk / lektor. En endring av gradsbenevnelsen vil gjelde for studenter som 
uteksamineres etter vedtaksdato. Studenter som har fått vitnemål tidligere på grunn av forkortet 
studietid pga innpassing vil ikke få nytt vitnemål.  
 
 


