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Hur man ansöker till Utländska lärares vidareutbildning, 
ULV 

1. Gå in på vår webbsida och scrolla ner till ansökan. 

Webbsidan för Utländska lärares vidareutbildning   

 

  

https://www.su.se/utbildning/l%C3%A4rarutbildningar/vidareutbildning/utl%C3%A4ndska-l%C3%A4rares-vidareutbildning-1.544270


2. Klicka på den blå rutan Gå in och sök till ULV.  

Ansökan är öppen mellan den 15 september 14:00 och 17 oktober 22:00.  

Observera att du endast kan ansöka till ett lärosäte. 

  

3. Registrera dig som sökande, skapa ett användarnamn = din e-post och ett lösenord 

som du hittar på själv. 

  



4. Fyll i alla uppgifter i webbansökan och klicka på slutför del 1 av anmälan. Obs! 

Kontrollera att du har skrivit rätt mejladress, eftersom det är så vi kontaktar dig.  

   



 

5. Välj universitet. 

 

 

 

  



 

6. Glöm inte att fylla i all information i val av kompletterande utbildning! 

 

 

 

  



7. I del 2 i anmälan finns texten nedan. För att gå vidare med din ansökan, klicka på det 

program du vill söka, under rubriken Våra sökalternativ.  

Observera att texten och valen av program eller inriktning kommer vara olika 

beroende på vilket universitet som du har ansökt till, här ser du ett exempel hur det 

kan se ut. 

   



8. När du klickat på ett program så kommer denna sida upp, antagning.se. Om du inte 

redan har ett konto, klicka på skapa konto. 

 

  



 

9. När du loggat in kommer programmet du sökt upp i denna lista. Du kan lägga till fler 

program genom att klicka på något av de andra programmen i webbansökan (klicka 

igen på den öppna fliken för webbansökan).  

OBS! sista datum för att komplettera med alla obligatoriska handlingar är den 24 

oktober! (nedan datum är ett exempel på tidigare antagningsomgång) 
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10. Om du söker fler program så ligger de i en prioriterings-ordning. Det program du 

helst vill gå ska vara överst. Vill du ändra ordning så klicka på de blå pilarna. När du 

har prioriterat klart, klicka på fortsätt. 

  

 



11. På den här sidan ska du under Har du utländska betyg? välja varifrån din utländska 

utbildning är från. Klicka sedan på skicka. Du kommer få en bekräftelse på mejl att du 

skickat in din ansökan. 

  



12. När du är inloggad, klicka på Mina sidor och Meriter. Under gymnasiala meriter kan 

du se om ditt svenska som andra språk 3-betyg finns inlagt.  

Under Dokumentuppladdning kan du ladda upp dina handlingar. Klicka på Ladda upp 

dokument för att göra detta. Behöver du stöd, klicka på instruktioner. 

  



13. Här finner du stöd hur du laddar upp. Läs igenom hela instruktionen (detta är bara en 

liten del av hela texten). 

 

  



14. Har du frågor eller behöver meddela en ändring av din ansökan ska du alltid vända dig 

till det universitet som du har ansökt till. Observera att du endast kan ansöka till ett 

lärosäte. Du hittar kontaktuppgifterna till alla universitet som ger den kompletterande 

utbildningen på hemsidan: su.se/ulv 

 

 

Välkommen med din ansökan! 
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