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Högskoleprovet genomfört på 120 provorter  
 
Klockan 16.30 i dag avslutades vårens högskoleprov. UHR kommer att publicera 
frågorna på måndag 8 april och facit på onsdag 10 april på Studera.nu. 

Hur många av de drygt 67 000 anmälda som skrev provet står klart den 13 maj när 
normeringstabellerna publiceras. Bortfallet är normalt tio procent och prognosen är 
att cirka 60 000 skrev provet under lördagen. 

– Vårens högskoleprov är nu genomfört och jag vill tacka alla som ställt upp och 
arbetat denna lördag, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Det krävs stora 
insatser för att genomföra högskoleprovet på 400 provställen och i över 2 500 
provlokaler. 

– I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och 
eventuella tjänsteanteckningar från provledarna, säger Tuula Kuosmanen, avdelnings-
chef vid UHR. Den 13 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten. 

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och 
av UHR på fem provorter utomlands.  

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till 
antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att 
komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan 
högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men 
provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes 
behörighet. 

• UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu den 8 april.  

• Facit läggs ut på Studera.nu den 10 april.  

• Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat den 13 maj.  

• För mer bakgrund, se Fakta om högskoleprovet på Studera.nu. 

• Bildspel: Högskoleprovet – frågor, facit och resultat 

https://www.studera.nu/hogskoleprov/Anmalan-till-hogskoleprovet/fakta-om-hogskoleprovet/
https://www.youtube.com/watch?v=nnmaI3teULc&feature=youtu.be

