
Provpoängsantagningen i logopedi 2020: svar och poängsättning i andra 

skedets prov 
 

1. Bakgrund till antagningen 

Urvalsprovet i logopedi ordnades våren 2020 på ett exceptionellt sätt på grund av situationen med 

covid-19. I antagningssamarbetet deltog Helsingfors, Tammerfors, Uleåborgs och Åbo universitet. 

Urvalsprovet ordnades tillsammans, men det var inte fråga om en gemensam antagning, utan varje 

ansökningsmål var självständigt och universiteten fattade sina egna antagningsbeslut. 

Provpoängsantagningens första skede ordnades 4.6.2020 som ett distansprov (YH-urvalsprov). De 

sökande som fick högst poäng i det första skedet kallades till det andra skedet. Antalet sökande som 

kallades till det andra skedet skulle vara minst dubbelt så stort som antalet nybörjarplatser i 

provpoängsantagningen. Totalt kallades 68 sökande. Av dessa 68 sökande deltog 66 stycken i det 

andra skedets urvalsprov som ordnades 15.6.2020 i Helsingfors, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. 

Det maximala antalet råpoäng i det andra skedets urvalsprov var 40. Råpoängen skalades till 0–

100,000 poäng, så att den bästa sökanden fick 100,000 poäng. Skalkoefficienten räknades ut genom 

att dividera talet 100,000 med den bästa sökandens råpoäng. Den bästa sökanden fick fulla 40 

råpoäng i provet, vilket betydde att skalkoefficienten blev 2,50. De övriga sökandenas slutliga poäng 

för andra skedets prov räknades ut genom att multiplicera den sökandes råpoäng med 

skalkoefficienten. Poängen avrundades med tre decimalers noggrannhet. 

För att beaktas i provpoängsantagningen måste sökanden bli godkänd i andra skedets prov. 

Minimipoänggränsen (minimipoängtalet som krävdes för provet i provpoängsantagningens andra 

skede) var 35 poäng. Om en sökande fick mindre än 35 poäng i andra skedet underkändes det andra 

skedets prov och den sökande beaktades inte i provpoängsantagningen. 

Om flera sökande hade samma poäng i andra skedets prov rangordnades de på basis av råpoängen 
för de enskilda frågorna i andra skedets prov i följande ordning: 

1. Fråga 5 
2. Fråga 4 
3. Fråga 3 
4. Fråga 2 
5. Fråga 1 

 
Om det efter detta fortfarande fanns sökande med samma poäng på gränsen till antagning, valdes 
den eller de som antogs genom lottdragning.  
 

 

 



2. Urvalsprovsuppgiften 

Provet bestod av en uppgift med åtta deluppgifter. Varje deluppgift hade fem påståenden (A–E), 

vilket betyder att det fanns totalt 40 påståenden i provet. För varje deluppgift kunde sökanden få 

antingen 5 poäng (5 rätt); 2,5 poäng (4 rätt); 1 poäng (3 rätt) eller 0 poäng (0–2 rätt). 

Anvisningarna i provet:  

Materialet som hör till uppgiften består av en artikel och en ordlista som sammanställts över den här 

artikeln. Du finner materialet i materialhäftet och dess bilaga. Svaren ska endast utgå från informationen 

som står i materialet. Om någon faktauppgift är motstridig med vilken annan som helst faktauppgift utgå i 

din svarslösning från den informationen som anges i materialet. 

Uppgiften består av deluppgifterna 1.–8., var och en med fem påståenden. I varje deluppgift är 1–4 

påståenden rätt. Din uppgift är att svara om påståendet enligt artikeln är sant eller falskt. I deluppgifterna 

ska du svara korrekt på varje påstående får att få maximala poäng. Med ett fel avses ett felvalt alternativ, 

att välja båda alternativen eller att välja inget alternativ. 

I varje deluppgift 1.1–1.8: 

- 0 fel leder till maximala poäng  

- 1 fel leder till ca 50 procent av maximala poäng  

- 2 fel leder till ca 20 procent av maximala poäng 

- 3–5 fel ger resultatet 0 poäng  

 

3. Poängsättning och rätt svar i andra skedets prov 

Efter provet genomfördes en itemanalys. I itemanalysen granskades varje påstående där andelen 

rätta svar underskred 75 procent. 

- Om itemanalysen visade att ett påståendes ULI var under 0,2 (påståendet har svag 

diskriminationsförmåga) valde man att tolka alla svar som korrekta. Påståendet ströks inte 

helt och hållet på grund av poängsättningsmodellen som förklaras ovan. 

- Om itemanalysen visade att ett påståendes ULI var över 0,2 granskades påståendets 

eventuella mångtydighet. 

Utgående från itemanalysen valde man att tolka alla svar på följande påståenden som korrekta: 

4.D), 6.D) och 1.E). 

 

 

 

 



Rätt svar: 

 

Påstående SANT FALSKT Alla svar har tolkats som korrekta. 

1.A) X   
1.B)  X  

1.C)  X  

1.D)  X  

1.E)   X 

2.A)  X  

2.B)  X  

2.C)  X  

2.D) X   

2.E)  X  

3.A) X   

3.B)  X  

3.C) X   

3.D)  X  

3.E)  X  

4.A) X   

4.B)  X  

4.C)  X  

4.D)   X 

4.E) X   

5.A)  X  

5.B) X   

5.C)  X  

5.D)  X  

5.E) X   

6.A) X   

6.B)  X  

6.C) X   

6.D)   X 

6.E)  X  

7.A) X   

7.B)  X  

7.C) X   

7.D) X   

7.E) X   

8.A) X   

8.B)  X  

8.C)  X  

8.D)  X  

8.E) X   

 


