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Uppdrag att genomföra Tekniksprånget  

Regeringens beslut  

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att ingå ett avtal med Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med innebörden att IVA ska 
administrera och genomföra en satsning på praktikplatser inom 
tekniksektorn för ungdomar (det s.k. Tekniksprånget) under 2012–2015. 
Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag 
angående Tekniksprånget i budgetpropositionen för 2013 (prop. 
2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 4.4.4) ska avtalet förlängas till att gälla 
även 2016. Satsningen ska syfta till att stimulera unga kvinnor och unga 
män som har avslutat naturvetenskapligt eller tekniskt program i 
gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning och framtida karriär 
inom teknikområdet. Förmedlingen av praktikplatserna ska vara 
avgiftsfri för ungdomarna.  
 
Skolverket ska, under förutsättning att avtalet med IVA ingås, engångs-
vis utbetala 2,8 miljoner kronor till IVA för utveckling och 
administration av satsningen under 2012. Kostnaden ska belasta det i 
statens budget uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 1 Medel för Tekniksprånget 
under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.  
 
I avtalet mellan Skolverket och IVA ska framgå att de medel som IVA 
erhåller med anledning av avtalet årligen ska fastställas utifrån en  
avpassning till satsningens uppnådda resultat och omfattning, med 
särskild hänsyn tagen till antalet praktikanter föregående år. Den första 
avpassningen ska ske efter årsskiftet 2013/14. Vidare ska av avtalet 
framgå att av IVA oförbrukade medel ska återbetalas när satsningen har 
avslutats.   
 
Skolverket ska senast den 1 mars och den 1 september varje år till 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) återrapportera 
utvecklingen av Tekniksprånget vad avser antalet avgångselever som sökt 
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praktikplatserna, antalet elever som antagits, antalet praktikanter som 
fullföljt praktiken, hur många som gått vidare till en högskoleutbildning 
inom teknikområdet och hur de av Skolverket utbetalade medlen har 
använts av IVA. Vidare ska återrapporteringen innehålla en prognos för 
kostnaderna och för antalet praktikanter för den återstående tiden för 
satsningen.  
 
Skolverket ska dessutom följa upp resultatet av satsningen på 
Tekniksprånget. Uppföljningen ska bl.a. visa om syftet med satsningen 
uppnåtts, dvs.  i vilken mån deltagarna i Tekniksprånget övergått till en 
högskoleutbildning inom teknikområdet. En delredovisning av 
uppföljningen ska lämnas senast den 1 juni 2016 och en slutredovisning 
ska lämnas senast den 1 april 2018. 
 
Under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens förslag 
angående Tekniksprånget i budgetpropositionen för 2013 (prop. 
2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 4.4.4) får Skolverket använda högst två 
miljoner kronor årligen under 2013–2016 för myndighetsinterna 
förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen.  

Bakgrund 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 
utg.omr. 16 avsnitt 3.2.9, bet. 2011/12: UbU1, rskr. 2011/12:98) aviserat 
statliga medel för utveckling och administration av en satsning på prak-
tikplatser för ungdomar inom tekniksektorn 2013–2015. Syftet med 
satsningen är att stimulera ungdomar som har avslutat naturvetenskapligt 
eller tekniskt program i gymnasieskolan att välja en högskoleutbildning 
och framtida karriär inom teknikområdet. 
 
I vårändringsbudgeten för 2012 (prop. 2011/12:99) aviserade regeringen 
att den avser att förmedla medlen till Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA) samt att medel bör tillföras redan under innevarande år 
för att satsningen ska komma igång så snart som möjligt. Regeringen 
föreslog i detta syfte dels att ändamålet med anslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet borde utökas till att även 
avse utveckling och administration av satsningen på praktikplatser för 
ungdomar inom tekniksektorn, dels att anslaget borde ökas med 
2 800 000 kronor. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag 
(bet. 2011/12:FiU21, rskr. 2011/12:282).  
 
I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16 avsnitt 
4.4.4) föreslår regeringen att 30 miljoner kronor avsätts för satsningen 
för 2013 och beräknar 30 miljoner kronor för 2014, 20 miljoner kronor 
för 2015 och 17,2 miljoner kronor för 2016.  
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Skälen för regeringens beslut 

Det är enligt regeringens mening i samhällets intresse att fler unga väljer 
en framtid inom naturvetenskap och teknik. Dessa områden är av central 
betydelse för svensk ekonomi och arbetsmarknad. Teknikdelegationen 
(U2008:07) har i betänkandet Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för 
matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (SOU 2010:28) betonat 
vikten av ett strategiskt, långsiktigt arbete för att vända utvecklingen 
både när det gäller intresse för och resultat inom naturvetenskap och 
teknik.  
 
Regeringen beslutade den 9 augusti 2012 att uppdra till Statens skolverk 
att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och 
teknik(U2012/4111/GV). I uppdraget ingår bl.a. att stärka arbetet med 
naturvetenskap och teknik (NT) i förskolan, att utveckla undervisningen 
i NT i grundskolans senare årskurser och gymnasieskolan samt att 
underlätta övergången från gymnasieskolan till högre utbildning inom 
naturvetenskap och teknik. Uppdraget utgör ett led i ett antal satsningar 
för att öka intresset hos unga för naturvetenskap och teknik.  
 
Ytterligare insatser är nödvändiga för att uppnå regeringens utbildnings-
politiska mål i vilka ingår att stärka länken mellan skolan och högskolan, 
särskilt inom områdena teknik och naturvetenskap, och att få fler unga 
kvinnor och unga män att intressera sig för en högskoleutbildning och 
karriär inom teknikområdet. För att uppnå detta syfte krävs ett koordi-
nerat och långsiktigt samarbete med näringslivet och andra nyckel-
aktörer. Att kunna erbjuda praktikplatser inom tekniksektorn bidrar till 
att ungdomar får arbetslivserfarenhet och insyn i ingenjörsyrket, vilket 
kan stimulera fler unga att välja en högskoleutbildning inom teknik-
området.  
 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Birgitta Ohlsson 
 
  
    Cecilia Carlsson 
 
Kopia till 
 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
Finansdepartementet/BA och RS 
Näringsdepartementet/FIN och MK 
Socialdepartementet/RU  
Högskoleverket 


