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Svensk Ventilations remissvar avseende förslag med anledning av 
införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan m.m. Dnr: 2022:55 

Svensk Ventilation är en branschorganisation för ventilationsföretag i Sverige. 

Medlemmarna är tillverkare, installatörer, serviceföretag, återförsäljare och konsulter. 

Tillsammans sysselsätter våra medlemsföretag cirka 10 000 personer och omsätter cirka 

20 miljarder kronor per år i Sverige. Svensk Ventilations vision är Ett hälsosamt och 

energieffektivt inomhusklimat för alla. 

 

Generellt 

Synpunkterna begränsas framför allt till examensmål och programstrukturer för VVS- 

och fastighetsprogrammet samt Teknikprogrammet. 

Svensk Ventilation tillstyrker de principiella överväganden kring utformning av 

examensmål och programstrukturer som presenterats.     

 

VVS- och fastighetsprogrammet 

 

Examensmål för VVS- och fastighetsprogrammet 

Svensk Ventilation tillstyrker Skolverkets förslag till examensmål för VVS- och 

fastighetsprogrammet.  

Vi vill dock påpeka att texten om inomhusklimat bilaga 28, sidan 1 behöver 

kompletteras. (Det är inte bara energianvändningen som påverkar inomhusklimatet och 

därmed människors och byggnaders välbefinnande.) 

 

Programstruktur för VVS- och fastighetsprogrammet 

Svensk Ventilation tillstyrker förslaget avseende gymnasiegemensamma ämnen, 

programgemensamma ämnen och inriktningen ventilation för VVS- och fastighets-

programmet. 

Klimatförändringarna ställer dock nya krav, vilket leder till att det byggs både 

klimatneutrala och klimatpositiva fastigheter. I sådana fastigheter integreras system för 

el, energi, IT, vatten, värme, kyla och ventilation. Under förutsättning att det inom el- 

och energiprogrammet tas fram ett nytt ämne ”El- och energisystem” är ett sådant ämne 

även intressant för VVS- och fastighetsprogrammet, och bör finnas med i 

programfördjupningsdelen i programstrukturen.    
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Teknikprogrammet 

Svensk Ventilation tillstyrker att ämnet naturkunskap ska införas som 

gymnasiegemensamt ämne på teknikprogrammet i form av naturkunskap nivå 1a1, 50 

poäng.  

Vi tillstyrker även de förstärkningar kring hållbarhet, digitalisering och de kunskaper 

och färdigheter som ingenjörsrollen kräver, för Fjärde året på teknikprogrammet. 

 

Gymnasiearbetet 

Svensk Ventilation tillstyrker de förslag som läggs gällande examensmålen, som 

syftar till att säkerställa att gymnasiearbetet verkligen är en garant för att elevens 

kunskapsnivå och kvalifikation motsvarande SeQF nivå 4, inklusive att 

formuleringarna ”inom givna tidsramar” samt ”självständigt” läggs till i 

examensmålens text om gymnasiearbetet. 

 

 

 

Frågor med anledning av dessa synpunkter kan ställas till: 

Britta Permats, e-post britta.permats@svenskventilation.se, tel. 08-762 75 53 

 

 

 

Britta Permats 

VD 
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