
Steg för steg-instruktion.
Du byter bild genom att skrolla nedåt!
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Viktigt inför din behörighetsprövning!
Läs igenom den information som finns 
på ValiWeb samt lärosätets hemsida!



2022-02-25 2

Färgad text är ofta länkar eller viktig information!

Skapa 
användare
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Denna postitlapp ska du alltid se här!

Fyll i formuläret

Godkänn enligt GDPR

Skapa din profil/användare

Riktnummer eller ”070” i första rutan 
och efterföljande nummer i andra rutan
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Här klickar du för att 
börja din kartläggning.
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Välj ett yrkesområde. 

Denna steg för steg-instruktion är 
hämtad från olika yrkesområden.

Yrkesämnen som saknar en tydlig 
programtillhörighet finns inom det vi benämner:
”Yrkesämnen inom ospecificerade program”
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Vissa yrkesämnen hittar du inom ”Övriga ämnen inom…”.
Här är exemplet från Fordons- och transportprogrammet.
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Länkar till Universitets- och Högskolerådets 
(UHR:s) särskilda behörighetskrav 

Bocka för det/de ämnen du söker behörighet 
inom! Viktigt att du läser och reflekterar över 
behörighetskraven så ditt ämnesval är relevant 
utifrån din egna yrkeserfarenhet och kunskap.

Till Steg 1

2022-02-25
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Vissa yrkesämnen kan finnas i flera 
ingångar. Du prövas mot yrkesämnen och 
inte specifik ingång och kan bara prövas i 
samma ämne en gång (undantag 
hantverksämnen)!

Har du bredare kompetens kan du sedan 
skapa en ny kartläggning, men lägg då bara 
till ytterligare ämnen så det inte blir 
dubbletter av sökta yrkesämnen i dina 
kartläggningar!
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Klicka på [?] för hjälptext 

= obligatorisk uppgift

Gå till nästa steg (2 av 3)

Steg 1 (av 3): Här skapas mallen för din kartläggning! 
Bocka för alla rubriker som överensstämmer med dig. 
Du beskriver dina utbildningar/erfarenheter på Steg 2.

Du kan alltid gå tillbaka till detta steg 
för att lägga till/ta bort rubriker!
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Se info!

Endast för ValiWebs administration, ingen koppling 
finns mellan ValiWeb och Antagning.se!

Spara ofta!

Här kan du se valda ämnen

Ämnesrubrikerna är länkar
till behörighetskraven.

Steg 2 (av 3)
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Behörighetsprövning sker endast mot det lärosäte du söker i 1:a hand. 
Finns inte "ditt" lärosäte som alternativ beror det oftast på att det idag 
inte finns något avtal mellan ValiWeb och ditt lärosäte*. Läs information 
på det tilltänkta lärosätets hemsida hur behörighetsprövning sker.

* Några undantag förekommer där avtal finns men just dina yrkesämnen 
inte erbjuds. Kontakta ValiWeb.

Här anger du hur många års yrkeserfarenhet du har inom 
valt yrke/yrkesområde. 
Du anger arbetad tid inom yrket, ej t.ex. tjänstledighet, 
praktik inom utbildning mm. 
Yrkesläraranställningar räknas vanligtvis ej, se information 
på ValiWebs startsida.
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När du loggar in och redan har skapat en 
kartläggning öppnar du den genom att 
klicka på valt yrkesområde/ingång.

Du behöver inte göra kartläggningen klar 
på en gång. När kartläggningen är sparad 
kan du logga in vid senare tillfälle och 
färdigställa. Spara alltid innan du loggar ut!
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Forts steg 2 (av 3): Beskriv din yrkeserfarenhet! Börja med 
företag/arbetsgivare/arbetsplats/placering etc. Synliggör utförligt dina 
arbetsuppgifter och ansvarsområden och de erfarenheter/yrkeskunskaper 
du fått under din anställning.

Endast en anställning/placering i varje 
ruta. Klicka på +tecken för ny ruta.

Skriv aldrig ”Se intyg”

Se mer om intyg på nästa sida.

2022-02-25

Utbildningar har en egen rubrik! 
Inga utbildningar här.

Spara ofta!
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Bilagorna postas till ValiWeb, adress se 
Kontakt i menyn.

Bilagorna postas till ValiWeb, 
adress se Kontakt i menyn.

OBS! Samma numrering 
som i kartläggningen i 
rutan ”Bilaga nr”!

Om inget intyg går att ordna, 
skriv då ”saknas”!

INGA klammer eller 
gem, bilagorna ska 
kopieras av ValiWeb! 

Numrera så här!

Ett nummer för varje 
blad!
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Här kan du lägga till/ta bort ämnen du tidigare 
bockat för. Läs behörighetskraven och reflektera!

Behöver du gå tillbaka till steget 
före klicka på ”Tillbaka”!

Gå vidare till steg 3 (av 3)
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Steg 3 (av 3)

Läs igenom kartläggningen så du har med all relevant information! 
Se även över intygens numrering samt att de styrker det du 
åberopar, t ex period, arbetsuppgifter mm!

Här skriver du ut intygsunderlag som komplement till intyg där 
arbetsuppgifter, arbetsinnehåll etc. inte framgår, eller om du 
saknar intyg! Intyget baseras på den text du själv har skrivit!
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Intyget baseras på den text du 
själv har skrivit på Steg 2.

OBS! Intyg som ska bekräfta 
erfarenheter inom yrkesbredden ska 
vara daterade, undertecknade, det ska 
framgå källa samt kontaktuppgifter till 
den som skriver under.



Då du är klar klickar du på 
”Godkänn och skicka in”. 
Efter att du skickat in kan 
du inte göra ändringar i 
kartläggningen utan att 
först kontakta ValiWeb.

Du kan gå till ”Bransch/yrke” och välja ett 
nytt yrkesområde om du har bredare 
yrkeserfarenhet.
Alla kartläggningar ska vara lika utförliga 
med information och intyg!
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Glöm inte att söka till yrkeslärarutbildningen! 
ValiWeb berör bara behörighetsprövningen 
för yrkesämnen! 
Se lärosätets hemsida för information om 
ansökan!
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