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Provutvecklare till 

Högskoleprovet  

 
Diarienummer (dnr): AN 2.2.1.6-826-14 

 
 

Status: Anställningen som Provutvecklare till Högskoleprovet, 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 2014-10-15. 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 tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan 

komma att tillämpas. Vid urval av sökande kommer ett arbetsprov att genomföras. 

 

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 förstärkning i form av ytterligare en provutvecklare som har 

kompetens att arbeta med både provets verbala och dess kvantitativa/matematiska delar. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna kommer att utgöras av arbete med både verbala och kvantitativa/matematiska 

delprov och omfatta huvudsakligen uppgiftskonstruktion samt deltagande i granskningsgrupper 

inom dessa båda områden. Ett särskilt ansvarsområde kommer att vara verbala provuppgifter med 

naturvetenskapligt innehåll. Därutöver kommer även vissa administrativa uppgifter att ingå som 

t.ex. sökande av upphovsrätt till provmaterial. 

 

Kompetenskrav 

Vi söker en person som besitter såväl språklig som matematisk kompetens samt har en mycket 

god analytisk och logisk förmåga. Den person vi söker ska därför ha 

universitets/högskoleutbildning eller likvärdig utbildning dels inom ämnesområdena 
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kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap eller journalistik, dels i ämnet matematik. Personen 

ska därtill ha yrkeserfarenheter som innefattar fördjupade kunskaper om och erfarenheter av att 

söka, granska och värdera textmaterial. Det är meriterande om sökande har dokumenterade 

grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga ämnen. 

 

Övriga önskvärda kvalifikationer 

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

väl utvecklad förmåga att på svenska uttrycka sig i tal och skrift. Att arbeta självständigt med eget 

ansvar ingår som en del av arbetet, men då arbetet till stor del sker i grupp är även god 

samarbetsförmåga en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

 

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

Närmare upplysningar lämnas av Gunilla Ögren (projektledare) 090-786 62 22. 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 2014-07-25. 

 


