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Unga får pröva ta
XX
Praktikplatser lockar
fler till ingenjörsyrken
Regeringens satsning ”tekniksprånget” ger unga chansen
att praktisera som
civilingenjörer.
Oskar Hvirfvel är
en av alla som tagit
chansen.
– Jag tror man får
en bredare inblick i
vad ett ingenjörsjobb
innebär, säger han.
När Oskar i somras tog
studenten från teknikprogrammet i Lycksele var
han inte helt säker om han
skulle studera vidare eller
inte. Han fick då höra om
”tekniksprånget” som erbjuder praktikplats inom
civilingenjörsyrket.
– Vår studie och yrkesvägledare berättade om det
och då anmälde jag mig,
säger Oskar Hvirfvel som
fick praktikplats på Lycksele kommun.

Betald praktik
Efter att ha provat på att
vara på nästan alla avdelningarna på kommunen är
han nu säker på att han vill
studera vidare.
– Jag tror jag ska söka in
nästa år, säger han.
Men till vad är inte lika
säkert. Han har nämligen
fått intresse för nästan varje uppgift han provat.
Tanken med tekniksprånget är att just locka
fler att studera vidare inom
civilingenjörsyrket.
Under fyra månaders betald praktik ska man få en
inblick i vad det egentligen
inneär att jobba med som
ingenjör.
Oskar Hvirfvel har nu
gått halva praktiken och
känner att han nu vet
mycket mer om arbetsupp-

gifterna, något som lockat
honom att studera mera.
– Om man är osäker på
om man vill bli ingenjör så
är det som att man sätter
tre års studier på spel. Jag
tror att man får en bredare
inblick i vad ett ingenjörsjobb innebär, säger han.

Samma arbete
Under de senaste två månaderna har han fått praktisera som civilingenjör delvis med handledare och
delvis självständigt.
– Jag har i princip fått göra samma arbetsuppgifter.
Jag har fått följa med och
mäta vägar så att de blir exakt likadana när de bygger
om dem. Den här månaden
har det blivit mycket kartjobb, säger Oskar Hvirfvel.

Vunnit fördelar
Oskar berättar att han fått
ett mycket bredare kontaktnät och till och med blivit erbjuden jobb hos privata aktörer.
Han känner också att
han fått mycket tips om
hur man gör i arbetslivet.
Något han tror skulle vara till hans fördel om han
väljer att studerar vidare
senare.
I satsningen är 57 procent av praktikanterna
tjejer. Något som Oskar ser
positivt på.
– Jag tror det är viktigt
att det är jämt fördelat.
Man ser ibland på saker på
lite olika sätt, säger Oskar
Hvirfvel.
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TEKNIKSPRÅNGARE. Oskar Hvirfvel praktiserar som civilingenjör vid Lycksele kommun där han fått prova på att vara

”Inspirerar folk att vidareutbilda sig”
Initiativet och projektet tekniksprånget startades 2012 av
den förra regeringen
och har nu förlängts
till 2019.
– Åtta av tio vill bli
ingenjörer efter att
de har gått tekniksprånget, säger Alexandra Ridderstad,
verksamhetschef på
tekniksprånget.
Tekniksprånget startade
som ett pilotprojekt 2012,
men har varit ett återkommande
samverkansprojekt mellan arbetsgivare
och staten sedan dess. Då
man såg att resultaten var

så bra har man valt att fortsätta projektet.
– Av de som söker är 60
procent osäkra på om de
vill bli ingenjörer, men
efter de har gått tekniksprånget så vill åtta av tio
bli ingenjörer, säger Alexandra Ridderstad som
är verksamhetschef för
tekniksprånget.
Det var efter att man sett
ett problem att hitta högre
kompetens som samstartade satsningen. Och målet är att öka intresset för
högre utbildning.
– Arbetsgivarna upplevde det bekymmersamt
att hitta högre kompetens.
Det är bra för både dem
och Sverige att kompeten-

”

En
viktig
målgrupp
har varit
tjejer.
Alexandra Ridderstad

sen höjs, säger Alexandra
Ridderstad.

Fullföljer utbildning
Hon menar att man även
sett resultat vad det gäller att inspirera folk att
fortsätta sina utbildningar. När högskolorna hörde

av sig och berättade att de
som gått tekniksprånget i
mindre utsträckning hoppade av utbildningen började de själva att göra mätningar.
– Ingenjörsutbildningarna dras med stora avhopp. Nu har vi siffror på
att nio av tio som gått tekniksprånget fullföljer sin
utbildning, säger Alexandra Ridderstad.
Enligt Alexandra Ridderstad säger många före
detta tekniksprångare att
praktiken varit till hjälp
under utbildningen och anledning till att de inte hoppade av.
– Vårt mål är att inspirera folk att vidareutbilda

sig. Vi bidrar med erfarenhet, säger Alexandra Ridderstad.

Vill ha balans
Ett särskilt mål har även
vart att inspirera fler
kvinnliga deltagare. Och 57
procent av alla som är med
i tekniksprånget är tjejer.
– En viktig målgrupp har
varit tjejer. Många arbetsgivare vill ha en jämn balans, men har svårt att hitta tjejer. Det har mycket att
göra med att det är väldigt
få tjejer som söker in till
utbildning överhuvudtaget, säger Alexandra Ridderstad.
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Fakta
Tekniksprånget
XX
Tekniksprånget finansieras till 75 procent av
arbetsgivarna och 25
procent av staten och är
på frivillig basis.
XX
Satsningen riktas till
19-åringar som har tekniska baskunskaper på
gymnasiet.
XX
Ett av målen är att få
upp antalet tjejer som
söker till civilingenjörsutbildning. I dag är antalet som är med i tekniksprånget 57 procent.

