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Det grundläggande behörighetsprovet (GBP) 
Basic Eligibility Test (BET)

Ur RB 2020:

Utveckling av ett nationellt behörighetsprov och en försöksverksamhet

Universitets- och högskolerådet ska utveckla ett nationellt behörighetsprov 
för grundläggande behörighet och genomföra en försöksverksamhet med 
ett sådant prov enligt förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet 
med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. 



1. kunskaper inom det svenska och det engelska språket,

2. ett vetenskapligt förhållningssätt,

3. förmåga att kunna belysa frågor ur flera perspektiv,

4. problemlösningsförmåga,

5. förmåga att kunna dra slutsatser och argumentera för dessa, och

6. övrig kompetens som är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig sådan 
utbildning.

2022-11-013

Den skrivande prövas på kompetenserna i HF 7 kap, 5§



• Svenska 3

• Engelska 6

• Matematik 1

• Vetenskapligt förhållningssätt; problematisera, analysera, argumentera,

dra slutsatser.

2022-11-014

Kompetenserna i mer kondenserad form



Provet gavs under en hel dag mellan 09.30-17.30.

Andra provtillfället är under september 2023. 

UHR arbetar i samverkan med följande fem lärosäten:

• Göteborgs universitet 

• Luleå tekniska universitet

• Lunds universitet

• Mittuniversitetet (Sundsvall)

• Stockholms universitet

2022-11-015

Provet gavs för första gången den 9 oktober



• Personer som är 24 år eller äldre och saknar grundläggande behörighet får skriva 
provet.

• Vid godkänt kan man bara skriva provet en gång. Blir man underkänd får man 
skriva provet på nytt.

• E-nivå. Sammanvägd bedömning av hela provet.

• Inget meritvärde.

• Resultatet på provet går inte att överklaga.

• Nationell behörighet till samtliga lärosäten!

Vid UNDERKÄNT

• Provskrivaren får en skriftlig motivering av bedömarna varför hen inte har klarat 
provet.

2022-11-016

Viktiga förutsättningar kopplade till provet



• Anmälningsperioden var öppen i två veckor, 31 augusti – 13 september.

• Högt söktryck till Stockholm, Göteborg och Lund.

• Alla platser tillsatta utom i Luleå.

• Totalt 913 anmälda provskrivare (1000 platser).

• Vid anmälan uppdaterades i realtid antalet kvarvarande platser på respektive 
provort.

• Skrivande kunde anmäla sig till vilken ort man ville. Mantalsskrivning har ingen 
betydelse.

• Provet är avgiftsfritt. Det har regeringen bestämt.

2022-11-017

Anmälan till provet



2022-11-018

Åldersfördelningen vid anmälan
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Lärosäte Kön Antal

GÖTEBORGS UNIVERSITET KVINNOR 92

GÖTEBORGS UNIVERSITET MÄN 107

LUNDS UNIVERSITET KVINNOR 118

LUNDS UNIVERSITET MÄN 82

STOCKHOLMS UNIVERSITET KVINNOR 127

STOCKHOLMS UNIVERSITET MÄN 117

MITTUNIVERSITETET KVINNOR 100

MITTUNIVERSITETET MÄN 99

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET KVINNOR 45

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MÄN 36

2022-11-019

Könsfördelningen – 482 kvinnor – 441 män



• Allting flöt på väl på samtliga fem orter. Inga incidenter inträffade.

• Mycket stort bortfall. Av 913 anmälda skrev endast 524 personer provet, ca 57 %.

• Provet är nu i Göteborg för bedömning.

• Provskrivarna svarat på en kort enkät som är väldigt viktig för UHR och Göteborg.

• Göteborgs universitet kommer att göra olika analyser och utvärderingar. 
Bortfallsanalysen blir viktig.

• UHR kommer under 2023 utvärdera hur vi har arbetat med uppdraget och vilka 
lärdomar som kan dras utifrån det.

• Det finns en hel del förbättringar som UHR i samverkan med provutvecklarna och 
de genomförande lärosätena kommer arbeta med inför omgången i september 
2023.

2022-11-0110

Hur blev det?



Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och specialpedagogik, har fått ett 
treårigt uppdrag att ta fram proven.

Provet består av:

1. kortuppgifter i svenska, engelska och matematik, 

2. två  integrerade delar, 

3. en produktiv del i svenska och i engelska, 

4. en kort hörförståelse i engelska.

2022-11-0111

Behörighetsprovets uppbyggnad



2022-11-0112

Exempeluppgift i svenska



2022-11-0113

Exempeluppgift i engelska



2022-11-0114

Exempeluppgift i matematik



2022-11-0115

Andra uppgiftstyper



2022-11-0116

Provdagen 9 oktober 2022



• På det första passet var det för ont om tid. (Svenska och matematik -
kortuppgifter).

• Det andra passet var det för lång tid. (Engelska – kortuppgifter).

• Mest enskilda synpunkter på matematiken (för lätt eller för svår).

• Bra med en röd tråd genom provet.

• Hörförståelsen i engelska var ganska svår.

• Jobbigt med två skrivuppgifter på eftermiddagen. (Engelska och svenska).

• Se över tiden på respektive pass och pauserna.

• Tacksamhet över möjligheten att få skriva provet och på ett effektivt sätt 
förhoppningsvis nå nationell grundläggande behörighet.

2022-11-0117

Några röster om själva provet



• Inte så lätt att hitta information om möjligheten att skriva provet.

• Lätt att anmäla sig.

• Lite svårt att hitta rätt på respektive campus.

• Vissa salar var dåliga att sitta i. För varmt, för kallt, borden var för små eller 
’lutade’. Klocka i salen saknades. 

• Stressigt vid några pauser att hinna gå ut och gå på toaletten.

• Ett flertal av provvakterna fick beröm för de var vänliga men korrekta.

2022-11-0118

Några röster om själva genomförandet



• Grundläggande behörighetsprovet (studera.nu)

• Grundläggande behörighetsprovet 2022-23 (antagning.se)

• Försöksverksamhet 2022-23: grundläggande behörighetsprov - UHR:s sidor för 
vägledare

2022-11-0119

Webbsidor med information

https://www.studera.nu/behorighetsprovet
https://www.antagning.se/sv/betyg-och-behorighet/en-annan-vag/grundlaggande-behorighetsprov-2022-23/
https://www.uhr.se/syv/svenska-meriter-i-antagningen/reell-kompetens-gbob/behorighetsprov-2022-23/

