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Svensk Ventilations synpunkter på Skolverkets förslag till nya 
ämnesplaner samt ämnen och kurser i inriktningar och 
programfördjupningar 

  
 Förklaring: Svensk Ventilations synpunkter är skrivna kursivt och med svart fet text.  
                       Synpunkterna finns på sidan 1 - 3 samt i den bifogade texten (ämnesplanen, ämnen, kurser) 

 

 

1. ämnesplanen för Ventilationteknik (blå text, sid 4):  

Synpunkter under rubriken ”Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande”:  

5. Grundläggande kunskaper om EU direktiv och nationella bestämmelser samt förmåga att följa lagar och andra 
bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling. 

Kommentarer: Idag vet vi att många bestämmelser kommer från EU. Vi tycker att man bör ha grundläggande 
förståelse att dessa direktiv sedan implementeras i svensk lagstiftning som t.ex. EPBD, ekodesign osv..  

                        8. Kunskaper om inomhusklimat 

                            Kommentarer: Vi saknar det viktiga begreppet inomhusklimat som innefattar bl.a. termiskt inomhusklimat, luftkvalitet, 
ljud och buller. 

 

 

2. ämnen och kurser i inriktningen Ventilationsteknik 300 p (röd text, sid 5):  

Synpunkter under rubriken ”Luftbehandling – grund 100p”:  

 Grundläggande kunskaper om luftens egenskaper 

Kommentarer: Känna till att det finns något som kallas Mollierdiagram och att man har tagit del av baskunskapen om 
hur luften påverkas vid värmning/kylning/befuktning/avfuktning/blandning m.m. 

                         Grundläggande kunskaper om ljud i ventilationsanläggningar 

                             Kommentarer: Ventilation förknippas ibland med störande buller och det är därför viktigt med grundläggande 
ljudkunskaper. 

 

Synpunkter under rubriken ”Ventilationsteknik – injustering, 100p”:  

 Grundläggande fläktkunskap 

Kommentarer: Fläktar och fläktars driftspunkter är centralt då det gäller injustering avseende påverkan på 
energiförbrukning och ljudnivåer. 

 

mailto:info@svenskventilation.se


  2 (11) 

Synpunkter under rubriken ”Elektroteknik, 100p”:  

 Grundläggande kunskaper om nya energieffektiva elmotorer och klassificering 

Kommentarer: Grundläggande kunskaper om ny motorteknik såsom EC-motorer och PM-motorer bör ingå i 
utbildningen samt kännedom om ”IE” för elmotorer.                                                                                            
Alternativ är att skriva om texten ”elmotorer med enklare tillhörande startutrustning” så att vi får med den nya 
motortekniken. 

Grundläggande kunskaper ur energi, miljö och LCC synpunkt 

Kommentarer: Förståelse för bl.a. användandet av frekvensomformare ur energi, miljö och LCC synpunkt. Alternativ 
är att skriva om texten ”elmotorer med enklare tillhörande startutrustning” så att vi får med ovanstående text. 

 

 

3. ämnen och kurser i programfördjupningar ”Ventilationsteknik” (lila text, sid 7):  

Synpunkter under rubriken ”Luftbehandlingssystem, 200p”:  

 Energieffektiva luftbehandlingssystem 

Kommentarer: Kunskaper om energieffektiva luftbehandlingssystem som att t.ex. val av luftbehandlingssystem görs ur 
LCC – synpunkt beträffande typ av värmeåtervinnare och hur valet påverkar energianvändningen, miljöpåverkan och 
drift/installationskostnader. Kursen bör påvisa fördelar/nackdelar med olika lösningar. 

 

Synpunkter under rubriken ”Luftbehandlingsanläggningar, 200p”:  

 Mätningar av verkningsgrad för värmeåtervinning och SFP 

Kommentarer: Beställare/Fastighetsägare efterfrågar denna typ av mätningar. Utbildningen bör även påvisa felkällor 
som kan förekomma vid dessa typer av mätningar. 

 

 

4. på yrkesutgången och som Skolverket presenterar för Ventilationstekniker (orange text, sid 8)  

Synpunkter under rubriken ”Företagsekonomi 1, 100p”:  

Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar företag och hur man driver 
och vidareutvecklar verksamheten.  

 

Kommentarer: Vi vet att en av de viktigaste förändringarna med den nya gymnasieskolan är betoningen på 
entreprenörskap och att skolverket föreslår att entreprenörskap ska vara obligatoriskt som ämne i vissa 
yrkesprogram. Vi önskar att entreprenörskap ska vara obligatoriskt i VVS- och Fastighetsprogrammet alternativt en 
tydligare betoning. 

 

Kommentarer till avsnitten ”Fastighetsautomation 1 och 2”:  

Kommentarer: Viktigt att man praktiskt lärs sig att utföra uppkoppling av bussystem med olika ingående komponenter i 
verkliga projekt. Utbildningen bör eftersträva samarbete/praktik med företag där eleverna får utföra arbetsuppgifter 
såsom adressering visualisering, programmering och driftstagning i verkliga anläggningar. 

 

 

5. Programgemensamma karaktärsämnen för VVS- och fastighetsprogrammet 400 p:(brun text,sid 10) 

Kommentarer till avsnitten ”Systemuppbyggnad”:  

Kommentarer: Det är viktigt att man i detta avsnitt även eftersträva praktiska övningar för att systemuppbyggnad är en 
så viktig grund i utbildningen. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kursinnehållet i detta ämne och fortsatta 
studier bör man överväga om antalet poäng ska utökas.  
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Synpunkter under rubriken ”Värmelära, 100p”:  

Grundläggande termodynamik, vilket innebär sambanden mellan värme och andra former av energi. Begrepp inom 
termodynamiken, till exempel värmeöverföring, temperatur, energiomvandling och tryck.  

 

 

Grundläggande dimensionering av rör- och luftkanalsystem, värmare och köldbärarsystemens luftkylare samt flöden 
och tryckfall i dessa 

 

Kommentarer: Avsnittet värmelära är på en hög nivå med ett mycket ambitiöst innehåll. En del av innehållet i ämnet är 
på eftergymnasial nivå och vi föreslår att det ska vara grundläggande kunskaper och att en del av undervisningen 
sker praktiskt. Alternativt bör antalet poäng för avsnittet utökas.    

 

6. Generellt och övrigt: 

Generellt: När det gäller kvalitet och egenkontroll av arbete vill vi betona att det bör ingå generellt tillsammans med 
texterna ”Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 
säkerhetsföreskrifter. Nödvändiga behörigheter.”  

 

Övrigt: Vi vet att kurserna i engelska redan är bestämda men vi önskar i alla fall framföra vårt önskemål gällande en 
grundläggande kurs i teknisk engelska. 
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Ventilationsteknik 
 

 

Ventilationsteknik 

Ämnet ventilationsteknik behandlar vikten av ett väl fungerande inomhusklimat och hur ett sådant kan uppnås när det gäller temperatur 
och ventilation. Det behandlar också på vilket sätt och med vilka hjälpmedel man optimerar driften av klimatanläggningar. Ämnet bygger 
till viss del på naturvetenskaplig grund, där mekaniska och termodynamiska faktorer är viktiga för luftbehandling. 

 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vad som avses med fungerande ventilation 
och hur den uppnås. Dessutom ska ämnet leda till att eleverna utvecklar kunskaper om anläggningars uppbyggnad, funktion och 
konstruktion samt färdigheter i drift och underhåll av olika anläggningstyper. Eleverna ska ges möjlighet att använda lämplig utrustning 
på ett arbetsmiljöriktigt och ergonomiskt sätt. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samverka i 
enlighet med de krav arbetslivet ställer. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar servicekänsla samt kunskaper i den 
terminologi som gäller inom området. 

Eleverna ska utifrån ritningar och anläggningsdokumentation ges möjlighet att utföra underhålls- och injusteringsarbeten med avsedd 
utrustning. I undervisningen ska verkliga ventilationsanläggningar eller anläggningar i laborativ miljö användas så att praktiska och 
teoretiska kunskaper sammankopplas. 

 

Undervisningen i ämnet ventilationsteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:  

1. Kunskaper om olika ventilationstekniska system.  

2. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom området.  

3. Förmåga att välja, använda och vårda verktyg, utrustning och material samt att välja och använda lämpliga arbetsmetoder 

4. Förmåga att använda arbetsbeskrivningar och ritningar.  

5. Grundläggande kunskaper om EU direktiv och nationella bestämmelser och förmåga att följa lagar och andra 
bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och hållbar utveckling.  

6. Förmåga att samarbeta med andra och använda fackspråk.  

7. Förmåga att dokumentera och utvärdera sitt arbete och resultat.  

8. Kunskaper om inomhusklimat 
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Luftbehandling - grund, 100 p 

Kursen luftbehandling omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Ventilationsteknikens historia och utveckling. 

  

 Grundläggande principer och förutsättningar för ventilationsteknik och luftbehandling samt förståelse och vikten av goda 
underhållsrutiner.  

 

 Hur man använder verktyg, utrustning och material.  

 

 Ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.  

 

 Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 
säkerhetsföreskrifter. Nödvändiga behörigheter.  

 

 Metoder för dokumentation.  

 

 Grundläggande kunskaper om luftens egenskaper 

 

 Grundläggande kunskaper om ljud i ventilationsanläggningar 

 

 

 

Ventilationsteknik - injustering, 100 p 

Kursen ventilationsteknik - injustering omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Grundläggande injustering av luftbehandlingssystem.  

 

 Grundläggande temperatur- och luftflödesmätningar.  

 

 Kanalsystem, kanaler och kanaldetaljer.  

 

 Tryckfall och strömningsförluster  

 

 Ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.  

 

 Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 
säkerhetsföreskrifter. Behörigheter för ett säkert arbete.  

 

 Grundläggande fläktkunskap. 

 



  6 (11) 

Elektroteknik, 100 p 

Kursen elektroteknik omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning.  

 

 Montering och flyttning i befintliga gruppledningar.  

 

 Elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar.  

 

 Kopplingsutrustningar, apparatskåp och enklare styrutrustning.  

 

 Förläggning och anslutning av ledningar.  

 

 Föreskrifter, standarder och bestämmelser enligt gällande behörighet.  

 

 Ritning och schemaläsning inom området.  

 

 Olika materials egenskaper och kapslingsklasser.  

 

 Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter.  

 

 Begreppen elkvalitet och elektromagnetisk kompatibilitet.  

 

 Felsökning och underhåll av befintlig elutrustning.  

 

 Elsäkert arbete samt elfara för personer, husdjur och egendom.  

 

 Kontroll inför drifttagning. 

 

 Grundläggande kunskaper om nya energieffektiva elmotorer och klassificering 

 

 Grundläggande kunskaper ur energi, miljö och LCC synpunkt  

 

 

Luftströmning, 200 p 

Kursen luftströmning omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Luftströmning i lokaler.  

 

 Grundläggande energioptimering.  

 

 Grundläggande styr- och reglerteknik.  

 

 Felsökning av ventilationstekniska anläggningar.  

 

 Ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.  

 

 Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 

säkerhetsföreskrifter. Behörigheter för ett säkert arbete.  
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Luftbehandlingssystem, 200 p 

Kursen luftbehandlingssystem omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Energieffektiva luftbehandlingssystem.  

 

 Grundläggande ventilationsmontering.  

 

 Fysik, konstanter och beräkningar.  

 

 Systemkomponenter i luftbehandlingsanläggningar.  

 

 Ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.  

 

 Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 
säkerhetsföreskrifter och bestämmelser för brandsäkerhet. Behörigheter för ett säkert arbete.  

 

 
 
 

 

Luftbehandlingsanläggningar, 200 p 

Kursen luftbehandlingsanläggningar omfattar punkterna 1—7 under rubriken Ämnets syfte. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Drift och underhåll av luftbehandlingsanläggningar.  

 

 Luftflödes- och ljudmätningar av luftbehandlingsanläggningar.  

 

 Byggnaders energibehov.  

 

 Ritningsläsning och arbetsbeskrivningar.  

 
 Arbetsmiljö, ergonomi och hälsa, personlig skyddsutrustning. Lagar och andra bestämmelser, till exempel 

säkerhetsföreskrifter. Behörigheter för ett säkert arbete.  

 

 Mätningar av verkningsgrad för värmeåtervinning och SFP 
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Företagsekonomi 1, 100 p 

Kursen företagsekonomi 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas 
grundläggande kunskaper i ämnet. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.  

 

 Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar företag och hur man driver 
vidareutvecklar verksamheten.  

 

 Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.  

 

 Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.  

 

 Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra 
bestämmelser som styr företagens marknadsföring.  

 

 Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.  

 

 

 

Fastighetsautomation 1, 100 p 

Kursen fastighetsautomation 1 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar fastighetsinstallationer av mindre 
fristående automatiseringar långt ute i anläggningen, till exempel belysning eller solavskärmning. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Tolkning av förekommande kravspecifikationer och dokumentation.  

 

 Planering, installation, konfigurering, programmering och driftsättning av vanligt förekommande automatiseringar långt ut i 
fastigheter, till exempel belysning eller solavskärmning.  

 

 Behörigheter och sociala aspekter vid arbete i fastigheter, till exempel vilka arbeten som kräver vilken behörighet tolkning av 
kundkrav samt översättning av detta till en teknisk lösning.  

 

 Risker och säkerhet vid arbeten i fastigheter, till exempel brandrisker och risken att lösa ut brandlarm eller inbrottslarm.  

 

 Grundläggande systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området värme 
och ventilation, till exempel luftbehandling, värmeväxlare, pannor, varmvattenberedare, spjällmotor, radiatorslingor, tidkanaler, 
fjärrvärme, varmvattencirkulation, shuntventil, expansionskärl, säkerhetsventil, närvarostyrning, koldioxidstyrning, 
datorhuvudcentral och datorundercentral.  

 

 Metoder att mäta ljusstyrka och vindstyrka samt funktioner hos regnsensorer.  

 

 Vanligt förekommande spänningar och standardiserade analoga signaler i fastigheter.  

 

 Vanligt förekommande standarder, informationsteknik, automationsenheter och drifttekniskt övergripande system inom 
fastighetsautomation, till exempel bussar, trådlös informationsteknik, tyristorer, frekvensomformare, SCADA-system för 
styrning och övervakning samt drifttekniska webbservrar.  

 

 Utveckling och framtid inom fastighetsautomation.  

 

 Dokumentation av arbeten i fastigheter.  
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Fastighetsautomation 2, 100 p 

Kursen fastighetsautomation omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar system och 
enhetskunskaper för automationsteknik i fastigheter. 

 

Centralt innehåll 

 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Tolkning av förekommande kravspecifikationer och dokumentation.  

 

 Planering, inkoppling, programmering och dokumentation av styrtekniska funktioner med automationsenheter som är vanligt 
förekommande i fastigheter, till exempel reläer, kontaktorer, frekvensomformare, ur, skymningsreläer eller 
fastighetsanpassade programmerbara styrsystem. 

  

 Inkoppling av vanligt förekommande automationsenheter för värme och ventilation, till exempel temperaturgivare, transmitter, 
spjällmotor, shuntventil och DUC.  

 

 Risker och säkerhet vid arbeten i fastigheter, till exempel brandrisker och risker att lösa ut brandlarm eller inbrottslarm.  

 

 Uppbyggnad, funktion, konfigurering, driftsättning, driftlarmhantering och underhåll av värme- och ventilationssystem.  

 Metoder och teorier för kylteknik.  

 

 Grundläggande luftbehandling utifrån sambandet mellan temperatur, tryck, fuktinnehåll och daggpunkt. 

  

 Metoder för klimatreglering i fastigheter med begrepp som framkoppling, prognosstyrning, multivariabla regleringar, 
fuktreglering, oskarp logik (fuzzy logic), nattsänkning, nattkyla och kaskadreglering.  

 

 Metoder att mäta temperatur, tryck, fuktighet, ljusstyrka, koldioxidhalt, vindhastighet, flöde och energi. 

  

 Informationsteknik och drifttekniska övergripande system i fastigheter.  

 

 Energioptimering av fastigheter med värmeväxlare, värmepumpar, koldioxidstyrning samt närvarostyrning av ventilation och 
belysning.  

 

 Utveckling och framtid inom fastighetsautomation.  

 

 Dokumentation av arbete i fastigheter.  
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Programgemensamma karaktärsämnen 
(för alla på VVS- och fastighetsprogrammet) 

 

Systemuppbyggnad, 100 p 

Kursen systemuppbyggnad omfattar punkterna 1 och 3–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1 och 4. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Helhetssyn på värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystems funktioner och samverkan i fastigheter, 
byggnadsverk och anläggningar.  

 

 Uppbyggnad och funktion av värme-, sanitets-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem samt hur de installeras och sköts.  

 

 Flödesriktningar, tryck och temperaturer i olika system. 

  

 Hur apparater och komponenter i system fungerar var för sig och i samverkan. 

  

 Enkla systemritningar, ritningssymboler och beteckningar samt hur de används för att beskriva system.  

 

 Flödesscheman, driftkort och användarmanualer för att utföra driftkontroll på verkliga eller fiktiva system.  

 

 Installationsregler, bygglagstiftning och arbetsmiljöregler för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och 
säkerhet.  

 

 

 

 

Värmelära, 100 p 

Kursen värmelära omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 2 och 6. 

 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

 Grundläggande termodynamik, vilket innebär sambanden mellan värme och andra former av energi. Begrepp inom 
termodynamiken, till exempel värmeöverföring, temperatur, energiomvandling och tryck.  

 

 Effekt- och energiberäkningar för byggnader.  

 

 Grundläggande dimensionering av rör- och luftkanalsystem, värmare och köldbärarsystemens luftkylare samt flöden och 
tryckfall i dessa.   

 

 Effektiv energianvändning för byggnader.  

 

 Enkla systemritningar, ritningssymboler och beteckningar samt hur de används för att beskriva system.  

 

 Produktinformation, beräkningshandböcker, schabloner, lathundar, datorprogram och beräkningsmetoder samt hur de 
används för att utföra beräkningar av system.  

 

 Bygglagstiftning för att uppfylla samhällets krav på energihushållning, hälsa och säkerhet.  
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Verktygs- och materialhantering, 100 p 

Kursen verktygs- och materialhantering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Faktorer som påverkar val av verktyg, maskiner, material och fästdon.  

 

 Användning och vård av verktyg och maskiner för den aktuella arbetsuppgiften, ur hållbarhets-, säkerhets- och miljöaspekter.  

 

 Säkerhetsaspekter och begränsningar av vad som får göras utifrån olika behörighetskrav.  

 

 Montering i enlighet med lagar och andra bestämmelser, anvisningar och standarder för olika material och fästdon.  

 

 Tolkning och tillämpning av montageritningar och materialbeteckningar för den aktuella arbetsuppgiften.  

 

 Manualer och anvisningar från verktygstillverkare.  

 

 Ergonomi och arbetsmiljö för den aktuella arbetsuppgiften och hur verktygen kan underlätta arbetet.  

 

 Kvalitetskontroll i form av belastningsprövning, egenkontroll och dokumentation av arbetet.  

 

 

Ellära grund, 100 p 

Kursen ellära grund omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande 
kunskaper om olika typer av elsystems uppbyggnad och funktion. 

Centralt innehåll 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 Fältmässig mätning och säkerhet samt beräkning av elektriska storheter och samband.  

 

 Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.  

 

 Likströmskretsars och växelströmskretsars uppbyggnad.  

 

 Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.  

 

 Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.  

 

 Olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.  

 

 TN-C-systemets och TN-S-systemets funktion och användning.  

 

 Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.  

 

 Vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.  

 

 Potentialutjämningens funktion och verkan. 

  

 Övertonernas verkan på elnätet.  

 

 Kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.  

 

 Regler och direktiv gällande elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).  


