
ARKITEKTPROVET

På arkitektprovet.se hittar du allt om Arkitektprovet, bl. a 
exempel på tidigare hemuppgifter och provdagsuppgifter.

Arkitektprovet är en av tre vägar in på arkitektutbildningen.

Arkitektprovet ordnas gemensamt av de fyra arkitektut-
bildningarna i Sverige.

HEMUPPGIFTEN

Hemuppgiften läggs ut på hemsidan den 27 februari och 
ska vara inlämnad på lärosätet/ha kommit med posten 
senast den 17 april.

PROVDAGAR 2023

13-14 juni

KONTAKT

Kontakta info@arkitektprovet.se om du har frågor som 
du inte hittar svar på på hemsidan.

ÖKA DINA MÖJLIGHETER

BEHÖRIG SÖKANDE

Du måste vara behörig, via betyg eller reell kompetens, för 
att bli antagen till en arkitektutbildning.

Det finns olika sökvägar (urvalsgrupper) för att bli antagen:

• via betyg

• via högskoleprov

• via arkitektprov

Du kan söka via alla tre urvalsgrupperna samtidigt. Om 
du inte har några meritpoäng ökar du dina möjligheter 
att komma in på en arkitektutbildning genom att göra  
Arkitektprovet.

FÖRDELNING AV PLATSER

I urvalet till de fyra arkitektutbildningarna går mellan en 
tredjedel och hälften av nybörjarplatserna till dem som har 
ett resultat från Arkitektprovet.

>> Gör arkitektprovet flera gånger!

Arkitektprovsresultatet gäller det år du deltar. Du kan 
delta i Arkitektprovet vid varje nytt antagningstillfälle, 
en gång om året. Det är många som gör provet flera 
gånger i rad och till sist blir antagna.

ANMÄLAN

ANMÄLAN

1. Börja med att anmäla dig på antagning.se till den/de 
arkitektutbildningar du vill gå på. Du ökar dina möjligheter 
att läsa till arkitekt genom att söka till alla utbildningarna.

2. Anmäl dig sedan till Arkitektprovet genom att skicka in 
en hemuppgift till ett lärosäte, den gäller för bedömning 
på alla lärosätena. Om du går vidare, gör du provdagarna 
på det lärosäte som du skickat hemuppgiften till.

Om du skickar en hemuppgift till flera lärosäten, kommer 
endast den hemuppgift att bedömas som är skickad 
till ditt 1:a handsval, d.v.s. det lärosäte du valt att söka till 
i första hand på antagning.se. Övriga inskickade alternativ 
kommer inte att bedömas, utan kastas.

VAL AV PROVORT

När du skickar in din hemuppgift väljer du var du vill göra 
provdagarna, om du går vidare. Provorterna hittar du under 
respektive lärosäte på andra sidan av denna folder.

ANONYMT

Arkitektprovet görs anonymt men koordinatorerna måste 
kunna koppla samman dig med din hemuppgift, så det är 
mycket viktigt att du följer instruktionerna för hemupp-
giften noga.
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PROVORTER

Göteborg
Chalmers Arkitektur

Lund
Lunds universitet 
Arkitektskolan, LTH

Stockholm
KTH Arkitekturskolan

Umeå
Umeå universitet
Arkitekthögskolan

Byte av provort

Du kan byta provort, i mån av plats. Skicka en förfrågan till 
info@arkitektprovet.se senast den 31 maj.

LYCKA TILL!

UNDER PROVDAGARNA

• Disponera tiden väl.

• Läs igenom instruktionerna noga.

• Tänk på vilket format du skall använda.

• Tänk på vilka material du skall använda.

• Gör din egen tolkning.

• Ta det lugnt och koncentrera dig på ditt prov.

• Koppla av under rasterna och ät en ordentlig lunch.

VAD JURYN TITTAR PÅ

• Iakttagelseförmåga (förmågan att avbilda föremål).

• Social inlevelseförmåga (förmågan att beskriva i text 
och bild en medmänniskas/människors förhållande till 
olika situationer).

• Rumsligt tredimensionellt tänkande (förmågan att 
förstå rumsliga sammanhang och uttrycka dessa i bild/-er  
och/eller modell/-er).

• Förmåga till tekniskt-konstruktivt tänkande (för-
mågan att kunna gestalta och konstruera föremål, en 
byggnad eller en apparat för något bestämt ändamål).

• Kompositionsförmåga (förmågan att i olika material 
med hjälp av ljus, form och färg skildra t.ex. stämningar, 
rytm och rörelse).

HÅLL KOLL PÅ TIDERNA

Hemuppgiften läggs ut
Senast den 27 februari finns instruktioner för hemuppgif-
ten på hemsidan arkitektprovet.se.

Sista datum för anmälan och inlämning av hemuppgift
Senast den 17 april skall hemuppgiften vara inlämnad på 
lärosätena/kommit med posten. Hemuppgift som kommer 
efter detta datum anses som försenad och beaktas inte.

Sista datum för besked om du gått vidare till prov-
dagarna
Senast den 17 maj får du besked om du gått vidare, eller 
om du inte gått vidare, till provdagarna i juni. Beskedet 
läggs på din sida på antagning.se

Sista kompletteringsdag
Datum för sista kompletteringsdag hittar du på antagning.se 
under ”Viktiga datum”.

INFÖR PROVDAGARNA

Ta med legitimation!
Giltig legitimation är SIS-märkt ID-kort eller ID-kort utfärdat 
av svensk myndighet, svenskt körkort och svenskt pass. 
Utländska medborgare kan legitimera sig med pass om det 
är tydligt, inplastat och har text på engelska, tyska eller 
franska. För medborgare i Finland, Island och Danmark gäl-
ler EU-pass/nationellt ID-kort eller körkort. För medborgare 
i Norge gäller norskt pass/nationellt ID-kort eller körkort.

Funktionsvariation
Senast den 31 maj ska anmälan om detta, inklusive läkar-
intyg, ha kommit in till det lärosäte där du vill göra provda-
garna – om du omfattas av detta. Börja med att kontakta 
info@arkitektprovet.se
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