
Vad ska man ta med sig till digital urvalsprovet? 

Förbered dig för urvalsprovet genom att se till att du på urvalsprovdagen har med dig allt det 

som nämns nedan. 

Ta med dig till urvalsprovet: 

 en bärbar dator och strömkabeln till din dator 

 identifieraren 

 bildförsett identitetsbevis 

 skrivredskap 

 munskydd 

1 Bärbar dator och krav på utrustningen 

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du 

kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i 

urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med 

dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en 

pekplatta eller en telefon (Microsoft Surface godkänns). 

Krav på utrustning och nät 

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej. 

 

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare: 

 Edge 

 Chrome 

 Firefox 

 Safari 

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. På sidan 

https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html kan du kontrollera vilken version av webbläsaren du 

här samt huruvida du har tillåtit JavaScript och kakor. Kontrollera i webbläsarens inställningar att 

du har den senaste versionen. Uppdatera webbläsaren vid behov. 

Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem 

eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar 

tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i 

webbläsaren.pdf. Eventuella VPN-program måste stängas av innan du loggar in till provet. 

 

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem: 

 Windows 10 

 macOS 10.14 

 Ubuntu Linux 18.04 LTS 

https://selain.korkeakouluun.fi/sv.html
https://www.laaketieteelliset.fi/site/files/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20tar%20du%20till%C3%A4gg%20ur%20bruk%20i%20webbl%C3%A4saren.pdf
https://www.laaketieteelliset.fi/site/files/S%C3%A5%20h%C3%A4r%20tar%20du%20till%C3%A4gg%20ur%20bruk%20i%20webbl%C3%A4saren.pdf


Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av 

kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet. 

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig endast en bärbar dator och en avstängd 

mobiltelefon. Du får inte ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, 

tangentbord, hörlurar, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i 

provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus. 

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet. 

2 Identifierare 

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när 

du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information 

om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-

post senast en vecka före provet . Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din 

ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa 

identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till 

identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före 

provet. 

 

https://studieinfo.fi/oma-opintopolku/

