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Högskoleprovet genomfört på 120 orter i Sverige  
 
Höstens högskoleprov avslutades i dag klockan 16.20. Universitets- och högskole-
rådet har inte fått några rapporter om större incidenter från de 21 universitet och 
högskolor som ansvarar för provets genomförande. UHR kommer att publicera 
frågorna på måndag 23 oktober och facit på onsdag 25 oktober på Studera.nu. 
Hur många av de nära 56 000 anmälda som verkligen skrev provet står klart den 24 
november när normeringstabellerna1 är klara. Bortfallet brukar vara tio procent så 
prognosen är att runt 50 000 skrev provet i dag. 

– Högskoleprovet fungerar som merit för alla som vill söka högre utbildning i Sverige, 
säger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin. Tack vare provet har 
många fått en andra chans till högskolestudier ända sedan 1977 och det är viktigt att 
det fortsätter vara ett rättssäkert prov.  

– I slutet av nästa vecka börjar genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella 
tjänsteanteckningar från provledarna om eventuella avvikelser, säger Tuula 
Kuosmanen, avdelningschef vid UHR. Den 29 november kommer UHR att fatta beslut 
om de slutliga provresultaten och om eventuella ytterligare åtgärder. 

• UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag eftermiddag 23 oktober.  
• Facit läggs ut på Studera.nu onsdag eftermiddag 25 oktober.  
• Normeringstabellerna publiceras fredag 24 november. 
• Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat onsdag 29 november.  
• Se mer under Fakta om högskoleprovet på Studera.nu. 

1) Om du vet hur många rätt du hade på varje delprov så kan du räkna ut ditt resultat 
(0.00–2.00) med normeringstabellerna. 

https://www.studera.nu/hogskoleprov/Anmalan-till-hogskoleprovet/fakta-om-hogskoleprovet/

