
Anställningsintyg, styrkande av förvärvade kunskaper och färdigheter

Bifogas till Ansökan om validering. Intyget fylls i digitalt av arbetstagaren alternativt arbetsgivaren, 
skrivs ut och undertecknas av arbetsgivaren. Intyget scannas och laddas sedan upp via ansöknings-
systemet Valda under ”Ansökningshandlingar – Infoga bifogade filer”..

Personuppgifter anställd
Namn                                                                                                                                          Personnummer   
 

Anställning
Befattning                                                                               

Anställningstid (fr o m - t o m)                                                              
                                                                                                                                                 

Skolform                                                                               

Årskurs/nivå                                      Antal läsårs undervisning                                                             
                                                                                                                                             

Arbetsplats

Anställningen omfattning

Heltid                       Deltid, ange %                                                                                    

Ämne, ämnesområde eller kurs

Undervisningens omfattning i procent i det aktuella ämnet                                                                                              

A: Kurser - genomgångna kurser inom ramen för anställningen

Undervisning (inom NO och SO anges enskilda ämnen)

Datum  kursen 
lästes:

Beskrivning av kursen innehåll: Jag anser att kursen mot-
svarar följande förväntade 
studieresultat:

Kurs: 



B: Arbete  - kunskaper och färdigheter inom det genomförda arbetet
Förväntat studieresultat som uppfylls (1): 

Förväntat studieresultat som uppfylls (2): 

Motivering till hur det förväntade studieresultatet uppfylls genom det genomförda arbetet: 
Tips! Utgå ifrån de erfarenheter som gett dig kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålet och ange hur och vad i respektive 
erfarenhet som bidragit till uppfyllande av lärandemålet/lärandemålen.

Tips! Utgå ifrån de erfarenheter som gett dig kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålet och ange hur och vad i respektive 
erfarenhet som bidragit till uppfyllande av lärandemålet/lärandemålen.

Motivering till hur det förväntade studieresultatet uppfylls genom det genomförda arbetet: 



Namn

E-postadress

                                                                                                                                 

Ort och datum                                                                               Arbetsgivarens underskrit

                                                                                                             Namnförtydligande

                                                                                                                                 

Befattning

Telefonnummer

                                                                                                                                 

Uppgifter arbetsgivare
Lärosätet kan komma att kontakta arbetivaren för ytterligare information

Jag bekräftar härmed att samtliga uppgifter i detta intyg är riktiga

Förväntat studieresultat som uppfylls (3): 

Förväntat studieresultat som uppfylls (4): 

Motivering till hur det förväntade studieresultatet uppfylls genom det genomförda arbetet: 

Motivering till hur det förväntade studieresultatet uppfylls genom det genomförda arbetet: 

Tips! Utgå ifrån de erfarenheter som gett dig kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålet och ange hur och vad i respektive 
erfarenhet som bidragit till uppfyllande av lärandemålet/lärandemålen.

Tips! Utgå ifrån de erfarenheter som gett dig kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålet och ange hur och vad i respektive 
erfarenhet som bidragit till uppfyllande av lärandemålet/lärandemålen.
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