
Så ansöker du till VAL vid Stockholms universitet  

Ansökan till VAL vid SU görs i flera steg: 

• Du gör först en webbanmälan på lärarutbildning.nu/VAL. 

 

• När du skickat in den får du en länk till antagning.se där du ansöker till VAL och 

laddar upp intyg och meriter 

 

• Söker du till inriktning yrkeslärare måste du dessutom ansöka om att få dina 

yrkeskunskaper validerade i verktyget Valda, valda.uhr.se. Det är samma 

inloggningsuppgifter som på antagning.se. 

Till din ansökan ska du bifoga:  

• Tjänstgöringsintyg. En blankett som du kan använda finns på lärarutbildning.nu/VAL 

 

• Meriter som du vill ha med i din ansökan som inte syns på antagning.se, till exempel 

om du har läst på folkhögskola eller har en äldre eller utländsk högskoleexamen. 

Skriv i din webbanmälan på lärarutbildning.nu vilka meriter och övriga dokument som du vill 

ha med i din ansökan, så att vår bedömning blir så korrekt som möjligt. Det gäller särskilt om 

du redan har laddat upp en merit på antagning.se under en tidigare ansökningsomgång och vill 

att vi ska titta på den meriten. 

VIKTIGT! 

• Om du inte har konto på antagning.se 

o Tänk på att det kan ta ett par dagar att få koden till antagning.se, så skapa 

konto där i god tid! Lösenordet kommer att skickas med post till din 

folkbokföringsadress. 

 

• Bara ansökningar som är kompletta kommer att behandlas. 

o Glöm inte att ladda upp dokumenten före sista kompletteringsdag! 

 

• Du måste slutföra din webbansökan på lärarutbildning.nu/VAL senast kl 22.00 den 19 

april 2022 för att även hinna med ansökan på antagning.se 

 

• Vi har inte möjlighet att ta emot utbildningsdokument eller tjänstgöringsintyg per 

brev.  

 

• Vi kan inte ge någon förhandsbedömning av din ansökan, utan hänvisar till besked via 

antagning.se. 



För alla sökande 

1. Gå in på sidan lärarutbildning.nu för att göra en webbansökan 

https://lararutbildning.nu/val/ 

2. Klicka på rutan ”Ansök till VAL”. 

  

https://lararutbildning.nu/val/


3. Registrera dig som sökande, skapa ett användarnamn som ska vara din e-post och ett 

lösenord som du hittar på själv. Även om du har haft ett konto tidigare termin, 

behöver du skapa ett nytt. 

4. Fyll i alla uppgifter i webbansökan och klicka på spara. 

 

  



5. För att gå vidare med din ansökan, klicka på den inriktning du vill söka till under 

rubriken ”Våra sökalternativ”. Här är det viktigt att du väljer rätt länk, eftersom det 

inte går att ändra i efterhand. 

 



6. Klicka på länken, så kommer du till antagning.se. OBS! du kan inte ansöka till VAL 

på antagning.se utan att först gå via länken i din ansökan på lärarutbildning.nu

 

Att bifoga till ansökan på antagning.se 

Till din ansökan ska du ladda upp: 

1. En utskriven kopia/pdf av din webbansökan till VAL som du gjorde på 

lärarutbildning.nu 

2. Tjänstgöringsintyg för de tjänstgöringsår som du vill ha med i din ansökan. Söker du 

inriktningen grundlärare fritidshem eller förskollärare, så måste dina 

tjänstgöringsintyg täcka en period av minst 8,5 år. 

Använd blanketten som finns på lärarutbildning.nu/VAL under länken till anmälan. 

  



3. Ett intyg över dina tidigare studier om dessa inte redan syns på antagning.se.  

Har du laddat upp intyg på tidigare studier, eller andra dokument som du vill ska 

finnas med i din ansökan, i en tidigare ansökningsomgång, skriv då det i din VAL- 

ansökan, eller ladda upp en bilaga där det framgår vilken tidigare ansökningsomgång 

som dina meriter ligger under. 

4. De papper som du laddar upp ska vara original, det vill säga inte kopior 

5. Allt som finns i originaldokumentet ska synas även då det är inskannat. 

Om du ska söka till yrkeslärare 

1. Gå in på valda.uhr.se, det är samma inloggningsuppgifter som på antagning.se Om du 

inte har konto där tidigare, läs under ”Viktigt!”. 

I VALDA ska du validera dina yrkeskunskaper.  

 

 

 
 

2. Följ sedan även instruktionerna under ”För alla sökande” 


