Provets upplägg och innehåll:
• Urvalsprovet är ett generellt prov som testar dina förutsättningar att kunna genomföra en
utbildning på eftergymnasial nivå. Detta görs genom att mäta din läsförståelse och din
problemlösningsförmåga.
• Urvalsprovet mäter inte dina ämnestekniska kunskaper eller yrkesmässiga färdigheter. Dessa
mäts genom att du uppfyller behörighetskraven för utbildningen.
• Alla sökande kallas till provet oavsett om man i dagsläget är behörig eller obehörig till
utbildningen. Om du vid sista kompletteringsdag (2019-06-20) har styrkt din behörighet kommer du
att placeras i urvalslistan utifrån ditt resultat på provet. Om du vid detta datum fortfarande inte
styrkt din behörighet kommer du att strykas från urvalet.
• Du kan inte bli behörig till utbildningen genom att genomföra urvalsprovet.
• Provet består av två delar:
o Del A som testar din förmåga att tänka flexibelt och finna lösningar på problem, dra slutsatser och
förstå samband.
o Del B testar din förmåga att förstå och analysera information i en text och din förståelse för verbal
logik.
• Alla frågor är av flervalstyp och endast ett alternativ är rätt. Felaktigt svar, eller om man kryssar i
flera svar, ger noll poäng. Rätt svar ger fem poäng. Varje del innehåll 10 frågor och varje fråga ger 5
poäng, maxpoängen på provet är 100 poäng
• Provet ska genomföras på maximalt 60 minuter, enskilt och utan hjälpmedel.
• Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan anpassningar göras, uppge i så fall detta i
anmälan så tar vi kontakt med dig.

Urvalsprocessen:
Poängen från provet används för att rangordna de sökandet till utbildningen. Efter provet kommer
en lista med alla behöriga sökanden att upprättas där alla rangordnas från högsta till lägsta poäng på
provet. De som har fått högst poäng kommer erbjudas plats på utbildningen först. Om person tackar
nej till sin plats kommer den person som ligger näst på listan erbjudas plats.
De personer som inte kan erbjudas en plats direkt kommer att få ett reservnummer. Reservnumret
visar hur långt ner man är på urvalslistan utifrån resultatet man fick på urvalsprovet, och hur många
antagna personer som måste tacka nej till sina platser för att man själv ska bli erbjuden en plats.
Det här provet ersätter inte de behörighetskrav som anges för utbildningen, utan är ett sätt att
rangordna alla behöriga sökande. Om du är behörig till utbildningen men inte genomför provet
kommer du att delta i urvalet men med noll poäng i rankinglistan.
Exempel på frågor
Del A: består bara av serier, där du förväntas avgöra vilken figur som kommer härnäst i serien av ett
antal olika alternativt.

Vilken figur är nästa i serien? A.

B.

C.

D.

E.

Del B: består av både texter och tabeller, med tillhörande frågor. I exemplet nedanför får du en text
med frågan vilket påstående som inte är korrekt. Denna del kan även innehålla en tabell med frågor
som kräver att du läser av och tolkar informationen i tabellen.
De fyra friheterna
Den inre marknaden med dess fria rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital inom EU:s
gränser är en hörnsten i unionens förmåga att skapa jobb genom handel med andra länder och
regioner. Denna marknad är EU:s ansvar, inte de nationella regeringarnas. EU sköter också
handelsförbindelserna med resten av världen.
Vilket påstående är inte korrekt:
a. Handeln och den inre marknaden är en exklusiv EU-kompetens.
b. Handelsavtal med tredje land inkluderar fri rörlighet av varor till dessa länder.
c. Handel med tredje land är en viktig faktor för att skapa jobb i EU.
d. Den fria rörligheten faller inte under medlemsstaternas ansvar.

