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Praktikperioder under det fjärde yrkesförberedande året på Teknikprogrammet är det bästa 

enligt många elever. Trots det har flera försöksskolor svårt att få fram bra praktikplatser. 

Rinmangymnasiet i Eskilstuna och Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång är två skolor som 

lyckats få fram platser till alla elever. 

LÄS MER Varvar skolarbete med praktik  

Försöksverksamheten med ett fjärde yrkesförberedande år på Teknikprogrammet som leder 

till en gymnasieingenjörsexamen är inne på det andra året. I augusti 2012 kunde ytterligare tio 

gymnasieskolor köra igång, däribland Rinmangymnasiet i Eskilstuna och Curt Nicolin 

Gymnasiet i Finspång. 

- Vi får ut elever som kan lite mer än gymnasienivå och som passar in på en hel del 

arbetsuppgifter. T4 fångar upp en kategori elever som kanske annars trillar ur 

utbildningssystemet efter gymnasiet. Ett år med praktik och sedan anställning lockar, berättar 

Ingvar Ericsson på Rinmangymnasiet. 

PRAKTIK I REGIONALA FÖRETAG 

En nyckelfråga för regeringen under försöket är att utbildningen ger anställningsbara 

gymnasieingenjörer. Ett sätt att göra dem yrkesförberedda är praktiken som fyller en tredjedel 

av året. Då gäller det att skolorna har ett nätverk av företag som kan ta emot elever. 

Teknikcollege Mälardalen är en bra draghjälp för att få de rätta företagskontakterna för 

Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Där fanns en driftig processledare. 

- I augusti ringde han sina kontakter och sa ”Nu vill vi ha ut våra elever”. Dagarna innan 

eleverna skulle ut hade vi ett tiotal praktikplatser och alldeles i slutet fick vi åtta till, säger 

Ingvar Ericsson lärare i konstruktion och cad, men också ansvarig för praktiken. 

   Processledaren kollade upp företagen innan praktiken och upptäckte att några var passiva. 

Då tog han bort dem och ersatte med andra. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/I-Love-Tech1/Praktiken-en-nyckel-for-jobb/Varvar-skolarbete-med-praktik/


JOBBGARANTI I TRE MÅNADER 

Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång ger alla T4-elever en jobbgaranti på minst tre månaders 

anställning. Kraven är att eleverna tagit gymnasieingenjörsexamen och att de valt praktikplats 

på något av de företag som gymnasiet engagerat. 

- Vi har starka företag med oss och vi har en bra utbildning. Just därför vill vi att eleverna i 

första hand ska ta det jobb de vill ha och i sista hand landa i jobbgarantin, säger Jendela 

Weissman, ansvarig för marknadsföring av T4 och för företagskontakter på Curt Nicolin 

Gymnasiet. 

 
   Tre av eleverna i Finspång har valt att göra sin praktik på företag de själva kontaktat och där 

de ser en framtid. Att kunna få ett jobb efter det fjärde året står i fokus i utvärderingen av 

försöket. Hur står det till med era elever? 

- Vi ger som sagt alla jobbgaranti, men det gäller att företagen tar tag i de elever de vill ha 

och att eleverna visar vad de kan, förklarar Jendela Weissman.  

 

- Regionalt går konjunkturen både upp och ner och det märker vi. Vi får bra respons från 

våra företag. Det jag vill framhäva är att vi har drivna elever.Sedan blir de inte fullfjädrade 

produktionstekniker efter bara ett år. De behöver lära sig ännu mer om företaget de söker sig 

till och hur deras produktion ser ut, påpekar Jendela Weissman. 

 LÅG KÄNNEDOM BLAND ARBETSGIVARE 

Erfarenheter från elever som gick T4 under det första försöksåret visar att kännedomen bland 

möjliga arbetsgivare om den nya ingenjörsnivån var låg. Siemens, det största ägarföretaget 

bakom Curt Nicolin Gymnasiet, har över hundra anställda gymnasieingenjörer med den gamla 

utbildningen och känner väl till den nya moderna T4-utbildningen. Det gör också de andra 

T4-företagen, men i övrigt är kännedomen inte så stor bland företagen i Östergötland. 

- Bästa sättet att sprida information är att eleverna kommer ut och jobbar. Sedan behöver 

studievägledare få mer koll på utbildningen och vi behöver nå allmänheten över hela landet. 

Våra elever kommer inte bara att hamna hos lokala företag, menar Jendela Weissman. 

ÖNSKELISTA FRÅN SKOLAN 

Ingvar Ericsson är hoppfull inför elevernas debut i arbetslivet. Han har särskilt stor tillförsikt 

för de som läser produktionsinriktningen, men generellt behövs mer information och PR. 



- Överst på önskelistan står en bra processledare från Teknikcollege som initierar och ser till 

att det händer saker. Vi behöver besöka fler företag och få fler kontaktpersoner för att kunna 

göra studiebesök under kurserna. Det behövs fler reportage i tidningarna och mycket 

material på nätet. Vi behöver aktiva företag i Teknikcollege, säger Ingvar Ericsson och 

fortsätter. 

- Det vore också bra om företagen ställde upp med sommarjobb för elever på 

Teknikprogrammet mellan andra och tredje året eller direkt efter studenten. Då skulle 

inskolningen till det arbetsplatsförlagda lärandet för T4 vara betydligt enklare. Många elever 

i årets klass har aldrig haft ett sommarjobb. Samtidigt skulle företagen kunna visa vilka 

behov de har av gymnasieingenjörer framöver. 

ÖKA KUNSKAPEN OM T4 

Alla T4-skolor skulle kunna göra en gemensam satsning för att marknadsföra utbildningen 

över hela landet menar Jendela Weissman och berättar att sådana diskussioner pågår. 

- Jag ser fram emot att T4 blir allmänt känt, men vi vill också få besked av regeringen och 

Skolverket om T4 ska permanentas.  Inte förrän då kan vi räkna med att andra skolor satsar 

som vi som försöksskolor gör idag, säger Jendela Weissman. 

 

   I år växer Teknikprogrammet på Rinmangymnasiet. Om tre år kan det bli fler T4:or, men då 

måste regeringen besluta att permanenta det fjärde året. Ingenjörsamfundet återkommer i den 

frågan i kommande artikel. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 
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