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Provutvecklare till 
Högskoleprovets verbala 

delar  

 
Diarienummer (dnr): 316-731-13 

 

 

Status: Anställningen som Provutvecklare till Högskoleprovets verbala delar, Institutionen för 

tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, har tillsatts med Tobias Lundberg, Umeå. Vi 

tackar härmed för visat intresse.  

Eventuellt överklagande av beslut måste göras skriftligt inom tre veckor från den dag beslutet 

anslagits hos Umeå universitet. Skrivelsen ställs till Överklagandenämnden för för högskolan, ÖHN, 

och adresseras till Registrator, Umeå universitet, 901 87 Umeå. I skrivelsen anges vilket beslut det 

gäller (dnr, etc.), vilken förändring Du önskar samt orsak till överklagandet.  

 

Ditt överklagande måste vara inkommet senast 2013-11-21. För sent inkommen skrivelse 

kommer att avvisas. I enlighet med Riksarkivets föreskrifter kommer dina ansökningshandlingar 

att gallras eller, om du begär det, att återsändas till dig två år efter det att anställningsbeslutet 

vunnit laga kraft. 

 

 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom 

utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en 

tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Inom institutionen studeras bland annat villkor för lärande i 

sociala, kulturella och institutionella sammanhang, informationsteknikens möjligheter för lärande 

samt bedömning och utvärdering. 

Anställningen är i första hand en visstidsanställning på deltid, 75 %, i sex månader. Tillträde sker 

enligt överenskommelse. Det finns en eventuell möjlighet till att anställningen förlängs samt även 

att omfattningen på anställningen utökas. 

Vid institutionen framställs, på uppdrag av Universitets- och högskolerådet, Högskoleprovet. 

Arbetet med Högskoleprovet bedrivs i en projektgrupp som för närvarande består av drygt 10 

medarbetare. Gruppen behöver nu en förstärkning i form av ytterligare en provutvecklare till 

provets verbala del, i huvudsak delprovet LÄS (läsförståelse). 

Arbetet som provutvecklare innebär bland annat utveckling av uppgifter och prov, bearbetning av 

synpunkter efter granskningstillfällen, analys samt uppföljning av provresultat. I denna anställning 

ingår därutöver även språkgranskning. För detta arbete söker vi en person som besitter goda 

kunskaper i det svenska språket samt har viss statistisk och matematisk kompetens och en god 

analytisk förmåga. Lämplig utbildningsbakgrund är därför en kandidat- eller magisterexamen som 

inkluderar minst 90 hp inom t.ex. litteraturvetenskap, svenska, lingvistik, journalistik eller 

motsvarande. 

För att passa för arbetet krävs god organisationsförmåga, kreativitet och noggrannhet samt mycket 

god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Att arbeta självständigt med eget ansvar ingår som en 
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del av arbetet, men då arbetet till stor del sker i grupp är även god samarbetsförmåga en 

förutsättning. Vi värdesätter om du är öppen, flexibel och initiativrik. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

Närmare upplysningar lämnas av Gunilla Ögren (projektledare) 090-786 62 22 eller Maria Ericsson 

(personalsamordnare) 090-786 62 15. 

Facklig information lämnas av SACO 090-786 53 65, SEKO civil 090-786 52 96 samt ST 090-786 

54 31. 

 
Din ansökan skall vara inkommen till Umeå universitet senast 2013-08-30. 

 


