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Instruktion urvalsprov matematik och engelska 

Inledning 
Provet består av två delar: matematik och läsförståelse på engelska. Total tid för de två delproven 
inklusive instruktioner är 60 minuter.  

Meet-länk för genomförande av urvalsprov 
Du ansluter till provet i din mobiltelefon via följande Google Meet-länk https://meet.google.com/mqz-
wypc-cyi 
 
Länken finns också på yh-antagning.se under ”Aktiviteter” för det tillfälle du anmält dig till.  

Förberedelser  
Säkerställ följande INNAN provet sätter igång; 

• din mobil är laddad 

• din mobil kan filma dig, din skärm och ditt tangentbord snett bakifrån. (Tips! Sätt mobilen i ett 
tomt glas).  

 
Det är inte tillåtet att; 

• lämna provet innan du har lämnat in  

• ha flera skärmar eller iPads/annan extrautrustning på din arbetsplats.  
 
Det är tillåtet att ha; 

• papper och penna. 

Onlinemötet startar 
Vid onlinemötet börjar vi med att gå igenom hur provet går till och ni får alla nödvändiga instruktioner. 
Nedan kan du se vad vi kommer att gå igenom. Provet görs i ett system som heter exam.net som är 
säkert och enkelt att förstå, du gör provet i din dator med någon av webbläsarna Chrome, Edge eller 
Firefox installerad. Ljudet blir bäst om du kan använda headset.  
 

 
 
Efter att du angivit nyckeln kommer du att få fylla i ditt namn och e-postadress. 
Kontakta oss om du har tekniska problem eller andra hinder att delta i provet. 

https://meet.google.com/mqz-wypc-cyi
https://meet.google.com/mqz-wypc-cyi
http://www.exam.net/
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Nycklarna ges vid själva mötet, ha därför penna och papper redo så att du kan notera dessa. Nycklarna 
använder du till att få tillgång till det säkra provsystemet. Du behöver inte ladda ner någon programvara 
och det är enkelt att förstå, är självrättande av flervalstyp och du kan dessutom välja i vilken ordning du 
vill göra proven, välj det ämne som du är starkast i så att du får mest tid över till de andra proven. 
 
När du är klar, glöm inte att lämna in provet! Sedan kan du gå till nästa provnyckel. 

Instruktion matematik- och logikprov 
Antal frågor/maxpoäng: 7  

 
Provet är ett flervalsprov där du får frågorna och de olika valen presenterade för dig. Du behöver inga 
hjälpmedel utan frågorna kan besvaras genom huvudräkning. 

Endast ett svar är korrekt! 

Instruktion engelska läsförståelse 
Antal frågor/maxpoäng: 6 
 
Även detta prov är ett flervalsprov. Du får en engelsk tidningsartikel presenterad för dig, därefter 
kommer ett antal påståenden och du skall välja det rätta. 

Endast ett svar är korrekt! 

Efter genomfört prov 

Maximal poäng på de två delproven är 13 poäng. Du meddelas ditt resultat via yh-antagning.se. Vi för 
in dina provresultat från samtliga delprov i din ansökan. I det fall det är fler sökande än platser till 
utbildningen kommer din totala poäng från urvalsproven påverka dina möjligheter att antas till 
utbildningen. 

 
 

Lycka till med proven! 
 

önskar 
 

Anna, Annika, Jennie, Johanna, Malin & Sara 
Yrkeshögskolan Campus Mölndal 




