
HÖGSKOLEPROVET
Mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse 

för förmågan att klara av högskolestudier



HÖGSKOLEPROVET 2023

 För att höja dina chanser att komma in på en högskoleutbildning

i Sverige kan du skriva högskoleprovet.

 Du konkurrerar i ännu en urvalsgrupp (60% betyg, 40% högskoleprov)

 Nästa högskoleprov är: 25 mars 2023

 Anmälan är öppen 10-17 janauri 2023

 Höstens högskoleprov hålls preliminärt den 22 oktober 2023, anmälan görs i 15-

22 augusti



Högskoleprovet

 Provet ges vanligtvis två gånger i året ( en gång på hösten och 

en gång på våren).

 Du behöver fylla 18 år under samma år du vill skriva provet.

 Du får skriva högskoleprovet hur många gånger du vill.

 Resultatet är giltigt i 8 år.

 Kostnad: 450 sek, ca 50 euro.

 Räkna med att det tar hela dagen att skriva.



Anmälan: 10-17 janauri 2023

 Anmälan görs på https://www.hogskoleprov.nu/

 Du hittar även info på https://www.studera.nu/

 Skapa ett konto – du utan svenskt personnummer använder en e-postadress som 
användarnamn

 Fyll i anmälan och betala (ca 50€)

 OBSERVERA!:

Under Val av provanordnare och provort: 
Provorter i Utlandet 

Under Förslag på provort:
Finland-Åland 

https://www.hogskoleprov.nu/
https://www.studera.nu/


Provdagen:

 Du behöver uppvisa id eller pass då du ska skriva provet.

 Provdagen är fördelad på fem provpass. 

 Två innehåller de kvantitativa uppgifterna och två innehåller 

de verbala uppgifterna. Det femte är ett så kallat 

utprövningspass som testar uppgifter till framtida prov. Du 

får inte något resultat från utprövningspasset.

 Resultatet av de 160 frågorna räknas om till ett tal 

mellan 0,00-2,00



Högskoleprovets delar

Högskoleprovets olika delar

https://www.studera.nu/hogskoleprov/infor-hogskoleprovet/beskrivning-av-hogskoleprovets-delprov/


Svarsformulär:

 Svarshäftet på högskoleprovet är det formulär som du lämnar in i slutet av 

varje provpass. 

 Du måste fylla i detta med blyertspenna för att kunna sudda och ändra ett 

alternativ om det har blivit felaktigt.



Hjälpmedel under provet: 

 Följande hjälpmedel är tillåtna att använda.

 Blyertspenna

 Suddgummi

 Vanlig rak linjal

 Överstrykningspenna (neonpenna)

 Otillåtna hjälpmedel under provet

 Hjälpmedel som lagrar, tar emot eller hämtar in information

 Vinkelhake

 Musikspelare

 Miniräknare

 Du med läs- och skrivsvårigheter har rätt till längre skrivtid om du har giltigt intyg. OBS! Endast vissa 
logopeder etc. får skriva ut detta intyg. Intyget fås inte via ÅYG.



Förberedelser

 Förbered dig genom att öva på gamla högskoleprov som du 

hittar på webbplatserna:

 https://hpguiden.se/

 www.studera.nu

 http://www.provtips.com

 Börja i tid och analysera dina fel

https://hpguiden.se/
http://www.studera.nu/
http://www.provtips.com/


Efter högskoleprovet:

 Du hämtar ditt svar på www.studera.nu ca 4 veckor efter 

provdagen. OBS: notera svarshäftesnummer!

 Du måste ladda upp resultatet på dina sidor på 

antagning.se när du ansöker till högskola universitet. 

Resultaten från hösten tas bort från studera.nu då vårens 

högskoleprovsresultat publiceras. Skriv alltså ut resultatet 

så fort du får det!

http://www.studera.nu/
http://www.studera.nu/


Hör av dig till din studiehandledare om du har frågor!

Lycka till!


