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Rektors yttrande över pedagogisk skicklighet för 
titeln Lektor i Stockholms stad 

Lärarens namn: ________________________________________ 

Lärarens personnummer: ________________________________ 

Ange datum för perioden som bedömningen avser:  
______________________________________________________ 

Ange omfattning av tjänsten i procent: _____________________ 

Ange namnet på den skolenhet där du är rektor och den 
pedagogiska skickligheten har bedömts:  

______________________________________________________ 

Ange vilket ämne/vilka ämnen och omfattning för respektive 
ämne läraren undervisat i under bedömningsperioden:  

Markera med ett kryss om nedanstående kriterier för visad 
pedagogisk skicklighet är uppfyllda.  Det finns även en ruta för 
eventuella kommentarer. 

mailto:ingela.hyddmark@edu.stockholm.se
http://www.stockholm.se
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Kompetensprofil:  
För att kunna utnämnas till 
lektor ska läraren ha visat 
pedagogisk skicklighet genom 
att 

Har visat pedagogisk skicklighet 
– motivera och/eller ge exempel

1. ha breda och gedigna
kunskaper inom sitt
undervisningsämne eller i
ämnesdidaktik,

2. ha förmåga att sprida
engagemang och intresse för
ämnet hos eleverna genom att
göra undervisningen utmanande,
spännande och stimulerande,

3. ha strävan att utifrån aktuell
forskning inom områden med
relevans för undervisningen
medvetet och systematiskt
utveckla elevernas lärande,

4. ha samverkat med andra
lärare, tagit del av andras
kunskaper och erfarenheter och
delat med sig av sina egna, och

5. ha drivit skolutveckling
utifrån aktuell forskning.
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Undertecknad intygar att ________________________________ 

            Lärarens namn 
under en period om minst fyra års tjänstgöring som lärare visat 
pedagogisk skicklighet i enlighet med kvalifikationskraven för 
utnämning till lektor. 

 
 
______________________________________________________ 
Ort och datum                                   
 
 
______________________________________________________ 
Rektors underskrift 
 
 
______________________________________________________ 
Rektors namnförtydligande 
 
 
Rektors kontaktuppgifter: 
 
Telefon:_______________________________________________ 
 
E-post:________________________________________________ 
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