
Gör så här för att ansöka till VAL vid Jönköping University 
(JU)   
Ansökan till VAL vid JU görs i två steg

• Du gör först en webbanmälan på lärarutbildning.nu/VAL
• Skriv i din webbanmälan på lärarutbildning.nu, vilka meriter och övriga dokument

som du vill ha med i din ansökan
• När du är klar med din webbanmälan, väljer du Jönköping som lärosäte och trycker på

skicka in. Då kopplas du till antagning.se där du slutför din ansökan

Till din ansökan på antagning.se behöver 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, har en äldre eller utländsk högskoleexamen, eller
andra kurser som du vill åberopa

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 hem till dig med post, till 
din folkbokföringsadress.

• Bara ansökningar som är kompletta kommer att behandlas.
o En komplett ansökan innehåller följande:

▪ webansökan på lärarutbildning.nu
▪ ansökan på antagning.se
▪ uppladdade dokument på antagning.se

• Du måste slutföra både webbansökan på lärarutbildning.nu/VAL och ansökan på 
antagning.se senast 23.55 den 17/10

• Vi har inte möjlighet att ta emot utbildningsdokument eller tjänstgöringsintyg per 
brev. Vi kan inte heller 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”.

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.

https://lararutbildning.nu/val/
https://lararutbildning.nu/val/


5. För att gå vidare med din ansökan, klicka på den examen som du vill söka mot, under
rubriken ”Våra sökalternativ. ” Här är det viktigt att du väljer rätt länk, eftersom det
inte går att ändra i efterhand.  Klicka på länken och då kommer du till antagning.se
och kan ansöka till VAL på Jönköping University. OBS! Till Jönköping kan du söka
till lärare i fritidshem, lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.



Att bifoga till ansökan på antagning.se 
Till din ansökan ska du ladda upp: 

1. Tjänstgöringsintyg för den tjänstgöringstid, dvs månader och år som du vill ha med i 
din ansökan. Söker du inriktningen grundlärare fritidshem måste dina 
tjänstgöringsintyg täcka en period av minst 8,5 år.
Använd blanketten som finns på lärarutbildning.nu/VAL under länken till anmälan.

2. 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 det då i din VAL 
ansökan, eller ladda upp en bilaga där det framgår vilken tidigare ansökningsomgång 
som dina meriter ligger under.

3. Inskannat dokument ska i sin helhet vara identiskt med originaldokumentet.
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