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Två högskoleprov våren 2021 

Den nationella samordnaren för högskoleprov, Peter Honeth, redovisar idag 
sin slutsats att två högskoleprov kan anordnas våren 2021.  

”Det är väldigt positivt att det visat sig möjligt att utveckla två prov till 
våren”, säger Peter Honeth. ”Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till hur 
coronapandemin utvecklas, varför någon garanti för att proven ska kunna 
genomföras inte går att ge”. 

Erfarenheterna från höstens prov visar att det går att anordna 
högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt förutsatt att man kan glesa ut 
antalet skrivande per lokal och vidtar andra strikta smittskyddsåtgärder. 
Slutsatsen är att det behöver finnas ett tak för antalet skrivande även för 
proven i vår för att de ska kunna planeras och genomföras på ett 
smittskyddssäkert sätt. Det finns också starka önskemål om tak från de 
lärosäten som har erfarenheter från att genomföra provet . 

Provet föreslås begränsas till 35 000 per skrivtillfälle, dvs totalt 70 000 som 
får skriva provet. Det är ungefär så många som anmälde sig till det prov som 
ställdes in i våras Det blir bara möjligt att skriva ett av proven och anmälan 
kommer att vara gemensam för de båda proven. 

Vidare föreslås att proven ska begränsas till de skrivande som har möjlighet 
att söka till högskolan inför höstterminen 2021 genom att en åldersgräns 
införs så att bara de som fyller 19 år under 2021 eller är äldre får skriva 
provet. De som är yngre och som går sista årskursen på gymnasiet i vår 
kommer också att få möjlighet att anmäla sig. Åldersbegränsningen 
förutsätter beslut av regeringen. 
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”Det är naturligt att vi med den besvärliga smittsituationen prioriterar de 
som går ut gymnasiet i vår eller som är äldre och som har möjlighet att söka 
till högskolan till nästa läsår”, säger Peter Honeth. ”  

Proven föreslås äga rum den 13 mars och 8 maj 2021. Anmälan föreslås 
öppna i januari 

För frågor från media kontakta Peter Honeth, 070-5114188 
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