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Steg 1– Så här kommer du till vår Webbansökan:  
Skriv: http://www.botkyrka.se/barnochutbildning/studierforvuxna/attstuderasomvuxen 

 

 
 

Här finns länken till Webbansökan, Klicka på den. 

Eller för att gå direkt till ansökan, skriv: www.botkyrka.se/ansokanvux 
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Webbansökan – startsidan 

 

Här finns mycket information, bland annat sista ansökningsdatum till våra 
perioder för grundläggande och gymnasiala kurser. 

• Vill du bara se vilka kurser/kurspaket vi har, klicka på Kursutbud 
• Vill du söka kurs eller kurspaket måste du logga in. Klicka på Starta här 
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Steg 2 – Skapa konto 

Har du aldrig loggat in förut måste du skapa ett konto. Klicka på Skapa 
användarkonto. 
 
Har du loggat in tidigare med lösenord gäller lösenordet fortfarande. 
Glömt lösenordet? Klicka på Har du glömt ditt lösenord? Fyll i uppgifterna och 
invänta svar som kommer till din e-postadress. Glöm inte att ange ditt 
personnummer. 
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Fyll i alla uppgifter och klicka på Skapa konto 
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Skapa användarkonto 
Fyll i alla uppgifter och klicka på Skapa konto 
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Steg 3 – Uppgifter om mig – information  
 

 

 

Om du inte kommer till den här sidan direkt, klicka på fliken Ansökan/Studieplan. 
 
I övre delen på skärmen ser du de flikar som ska fyllas i. Du kommer till nästa flik 
när alla uppgifter är ifyllda genom att trycka på Gå vidare.  
 
Läs informationen och klicka på Gå vidare. 
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Personuppgifter 
 

 

Fyll i uppgifter, klicka på pilar och välj svar, också på de nya frågor som dyker upp. 
 
Finns det en * måste uppgiften fyllas i. 
 
Är du i behov av särskilt stöd (till exempel: synskada, hörselskada, rörelsehinder 
eller dyslexi), markera svar och fyll i vilken funktionsnedsättning.  
 
Har du ingen funktionsnedsättning, lämna rutan tom. 
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Utbildningsbakgrund 
 

 

 

Här vill vi veta vilka utbildningar du har gått. 
 
Först en fråga om du har läst inom vuxenutbildningen tidigare. 
 
Sedan vill vi veta din senast avslutade utbildning. 
 
För många av alternativen dyker det upp ett antal följdfrågor som du ska besvara. 
Om du till exempel har utbildning från annat land, välj Utländsk utbildning och 
svara på de följdfrågor som dyker upp. 
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Steg 4 – Studieplanering – Syfte/Mål 
 

Här vill vi veta varför du vill studera.  
 
Till exempel om du vill läsa en kurs för att få behörighet till högre utbildning ska du 
välja Behörighetskomplettering till högre studier.  
 
Läser du svenska för att sedan läsa utbildning till undersköterska väljer du 
Komplettering för att få ett arbete/byta yrke. 
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Steg 5 – Kursplanering & ansökan 
 

 

Du kan söka en eller flera enstaka kurser. De finns under fliken Hitta kurser. 
 
Under fliken Kurspaket hittar du olika kombinationer av kurser, från 20 veckor 
upp till ett och ett halvt år, ofta en utbildning mot ett yrke. 
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Söka enstaka kurser 
 

 

Under Hitta kurser tar du fram den kurs du vill söka i det inringade fältet. Klicka 
först på Välj kategori, sedan Välj ämne och sist Välj kurs. Vill du söka flera 
kurser tar du fram en kurs i taget. 
 
Om du är klar med SFI och ska fortsätta läsa svenska, välj kategori Språk, ämne 
Svenska som andraspråk och kurs Svenska som andraspråk grundläggande. 
 
Observera att här kan du inte välja skola eller studieform. Det väljer du några steg 
längre fram. 
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Välja kurs 
 

När du tagit fram den kurs du vill söka, kontrollera först att du är behörig att läsa 
den. Om det står att kursen bygger på en annan kurs måste du ha minst godkänt 
på den lägre kursen eller läsa den kursen just nu. 
 
Vill du söka kursen, klicka på Lägg i kurslistan. 
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Kurs start – val av period 
 

 

En vit ruta visas där du väljer vilken period kursen ska starta i. kurserna hamnar då 
i nästa flik som är Min kurslista. 
 
När du har sparat kan du gå tillbaka och välja fler kurser. 
 
Väljer du att starta senare än de alternativ som finns hamnar kurserna i Min 
kurslista men du kan ännu inte söka dessa kurser. 
 
Om vita rutan inte visas, se efter om gul s.k. popup-rand finns i övre delen på din 
skärm. Då behöver du högerklicka och tillåta att vita rutan visas. 
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Min kurslista 
 

 

När du har valt de kurser du vill söka och klickar på Gå vidare kan du se kurserna 
i Min kurslista. 
 
Nu kan du välja skola, tider med mera, genom att klicka på Hitta kurstillfälle. 
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Hitta kurstillfälle 
 

 

 

Här väljer du kurstillfälle för var och en av kurserna. 
 
Vet du vilken skola du vill läsa på, välj den skolan och du får upp alternativen 
bara på den skolan. 
 
Du kan också göra andra avgränsningar, t ex välja bara distanskurser. Ännu mer 
avgränsningar finns under Visa Avancerad sökning. 
 
Vill du veta mer om kurstillfället, klicka på Visa utförlig kursinformation. 
 
Du väljer kurstillfälle genom att klicka på Lägg i kurslistan. 
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Kurser klara att skicka 
 

 

Kurstillfället som du valt hamnar åter i Min kurslista. 
 
Men nu ser sidan annorlunda ut. Den röda texten har bytts ut mot en grön där det 
står att du kan gå vidare till Skicka ansökan. Klicka på pilen (eller Gå vidare 
längst ner på sidan) 
 
Om det fortfarande är röd text kan du inte gå vidare till Skicka ansökan. Till 
exempel om du lämnar kvar en kurs i blå ruta med röd markering måste den tas 
bort. Eller så har schematiderna krockat för de kurser du har sökt. Då måste du 
byta kurstillfälle för den ena av kurserna. 
 



BOTKYRKA KOMMUN    
Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsförvaltningen  

 

   21 [27] 

Schema 
 

 

 

 

 

Vill du se vilka lektionstider du får på de kurstillfällen du lagt i kurslistan, klicka på 
Schema. 
 
När du valt kurstillfällen och måste undvika vissa tider för ytterligare ett 
kurstillfälle. 
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Söka kurspaket 
 

 

 

 

I Hitta kurser och kurspaket klickar du på Kurspaket. 
 
Du avgränsar alternativen genom att klicka på Välj kategori, Välj skola och Välj 
kurspaket. 
 
Vill du veta vilka kurser som kurspaketet innehåller, klicka på Mer information. 
 
Välj kurspaket genom att klicka på Lägg i kurslistan. 
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Kurspaket klara att skicka 
 

 

 

Kurspaketet hamnar i Min kurslista och är direkt klart för nästa steg som är 
Skicka ansökan. 
 
Observera att man bara kan söka ett kurspaket för perioden. 
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Steg 6 – Skicka ansökan 
Följ instruktionerna på sidan och avsluta med att klicka på Skicka ansökan. 

 

 

Du måste bocka i om du har för avsikt eller inte, att söka studiemedel hos CSN för 
att komma vidare i ansökan.  
 
Detta ersätter inte ansökan hos CSN.  
 
Ansökan hos CSN görs på deras hemsida: www.csn.se 
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Viktig information efter ansökan 
 

 

 

När du har klickat på Skicka ansökan visas viktig information. Den informationen 
skickas också, med e-post, till varje sökande. 
 
Bland annat står det vilka betyg du ska skicka in till oss. Är du folkbokförd i en 
annan kommun eller om du nyligen ändrat din folkbokföringsadress till Botkyrka 
kommun, läs vad du ska göra med ansökan. 
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Min sida/Mina ansökningar 
 

 

 

På Min sida/Mina ansökningar kan du se vad du har sökt. 
 
Vill du ta bort en ansökan, klicka på Ta bort. 
 
Vill du skriva ut ansökan, klicka på Skriv ut. 
 
Vill du byta kurs i ansökan, ta bort kurs som du inte längre vill söka och gör en ny 
ansökan på samma sätt som tidigare. 
 
Vill du se dina lektionstider, klicka på Visa schema. 
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Lycka till med dina studier! 
 


