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Kvalifikationskrav för titeln lektor (för att kunna 
söka lektorat) 

Kvalifikationer  
Förstelärare, lektor samt lektorat ska uppfylla såväl nationella 
minimikraven som de krav och förväntningar enligt beslut i 
utbildningsnämnden Karriärvägar och kompetenstrappa för lärare 
(dnr: 13–201/635).  

För att få titeln Lektor i Stockholms stad, ska läraren 
uppfylla följande:  

A. Nationella kvalifikationskrav för lektor:
➢ Legitimerad lärare.
➢ Licentiat- eller doktorsexamen. Examen bör avse

ämnesdidaktik eller ett ämne som kan hänföras till
ett undervisningsämne alternativt lärare som har
avlagt speciallärarexamen och därutöver minst
licentiatexamen inom det specialpedagogiska
ämnesområdet med nära anknytning till
undervisning i den skolform som läraren arbetar.

➢ Under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom
skolväsendet ha visat pedagogisk skicklighet.

B. Kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare,
enligt beslut i utbildningsnämnden i Stockholms stad (dnr 13-
201/635).

Genom systematisk och strukturerad dokumentation 
visat att läraren;  
➢ har särskilt god förmåga att förbättra elevernas

studieresultat,
➢ synliggör elevernas lärande och resultat,
➢ har stort engagemang i undervisning och arbetar

för hela skolans och alla elevers utveckling
➢ skapar en trygg lärandemiljö och har höga

förväntningar på eleverna och deras förmåga att
utvecklas,

➢ utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och
yrkets kunskapsutveckling.
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C. Utbildningsförvaltningens krav på dem som ska utses till 
lektorer i Stockholms stad:  

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom att 
läraren har; 
➢ breda och gedigna kunskaper inom sitt 

undervisningsämne eller i ämnesdidaktik,  
➢ förmåga att sprida engagemang och intresse för 

ämnet hos eleverna,  
➢ förmågan att göra undervisningen utmanande, 

spännande och stimulerande,  
➢ strävan att utifrån aktuell forskning inom 

områden med relevans för undervisningen 
medvetet och systematiskt utveckla elevernas 
lärande,  

➢ samverkat med andra lärare, tagit del av andras 
kunskaper och erfarenheter och delat med sig av 
sina egna, och ha drivit skolutveckling utifrån 
aktuell forskning.  
 

D) Rekommendation från rektor (nuvarande eller tidigare) 
med utförlig motivering utifrån kraven för pedagogisk 
skicklighet. 
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