
Steg för steg-instruktion.
Du byter bild genom att skrolla nedåt!
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Webbadress: yrk.valiweb.nu

Skapa 
användare!

Färgad text är ofta länkar eller viktig 
information!
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Denna postitlapp ska du alltid se här

Fyll i formuläret

Byt tecken tills du kan läsa det. Om två 
teckenkombinationer kommer upp – gör 
ett mellanslag mellan dessa

Godkänn enligt PUL
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Här börjar du!

Här kan du se en instruktionsfilm.
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Välj ett yrkesområde. 

Steg för steg-instruktionen är 
hämtat från olika områden.

Yrkesämnen som saknar en tydlig 
programtillhörighet finns inom det vi 
benämner:
”Yrkesämnen inom ospecificerade program”
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Vissa yrkesämnen hittar du inom ”Ospecificerad 
inriktning”, 
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! Reflektera över behörighetskraven så ditt 
ämnesval är relevant utifrån din egen 
yrkeserfarenhet och kunskap.

Till Steg 1
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När du klickar på 
”Behörighetskrav” kan du se 
vilka ämnen du valt. 
Ämnesrubrikerna är länkar till 
behörighetskraven.
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Klicka på [?] för hjälptext 

Bocka för alla rubriker som 
överensstämmer med dig!

Du är på Steg 1, gå till nästa steg!
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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
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Finns inte "ditt" lärosäte som alternativ beror det oftast på 
att det idag inte finns något avtal mellan ValiWeb och ditt 
lärosäte*. Ditt ärende kommer då inte att behandlas. 
Behörighetsprövning kommer då att ske på annat sätt. 
Kontakta ditt lärosäte för mer information.
*=Några undantag förekommer där avtal finns men där just 
dina yrkesämnen inte erbjuds. Se FAQ i menyn.

Här anger du hur många års erfarenhet du har inom valt 
yrke/yrkesområde. 
Du anger arbetad tid inom yrket, ej t.ex. tjänstledighet. 
Läraranställningar räknas vanligtvis ej, men kan vara 
relevant i ämnen inom Barn- och fritidsprogrammet.
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Bilagorna postas till ValiWeb, adress se 
Kontakt i menyn.
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Skriv utförligt! Börja med företaget. Dina arbetsuppgifter 
ska framgå, typ av arbetsställe etc. Utbildningar har en 
egen rubrik! Inga utbildningar här.

Om inget intyg går att ordna? Skriv då 
”saknas”!

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

Skriv aldrig ”Se intyg”
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Inom vissa yrkesområden måste du motivera din 
ansökan om ämnesbehörighet

Även här kan du klicka på länk 
till UHR:s behörighetskrav.

Här kan du lägga till/ta bort ämnen du tidigare 
bockat för. Läs behörighetskraven och reflektera!
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(Steg2 längst ned)



Då du gått vidare till Steg 3 kan du skriva ut ett 
intygsunderlag på sådant du inte har intyg på. Underlaget 
kan då skrivas under av berörd arbetsgivare.
Intygsunderlaget kan även vara ett komplement till annat 
som bekräftar din anställning, uppdrag etc.
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Intyget baseras på den text du 
själv har skrivit på Steg 2 
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Då du är klar klickar du på ”Godkänn och skicka in”.
Efter att du skickat in kan du inte komplettera eller 
göra ändringar utan att först kontakta ValiWeb.

Du har en användare i ValiWeb och har sökt 
behörighetsprövning inom ett yrkesområde.

Du kan nu gå till Bransch/yrke och välja till ett nytt 
område om du har bredare yrkeserfarenhet.
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Glöm inte att söka till yrkeslärarutbildningen, 
ValiWeb berör bara behörighetsprövningen 
för yrkesämnen! Se lärosätets hemsida!
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