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Inledning 

 

Ämnet VVS-utbildning fångade mig som skribent då det är en intressant fråga och som tyvärr 
inte är väl upplyst. Denna undersökning ska ge en bild utav vad de elever som börjar en VVS-
utbildning tänker, hur de ska genomföra utbildningen, vilket mål de har med sin utbildning 
och varför så stor procentdel inte fullföljer sin lärlingsperiod. 

Jag har haft fördelen att vara verksam på både en gymnasieskola och en skola med elever från 
arbetsförmedlingen, där vi har ett spann i åldrarna 20-55 år. 

Jag har sett en tydlig skillnad på elever. Yrkesgymnasieeleverna i åldern 16-19 är inte alla 
informerade eller medvetna om vad yrket de läser till innebär. En del har stora drömmar och 
går linjen därför att de inte har betyg för att komma in på den linje de önskar. Att läsa 
yrkeslinjen är deras möjliga alternativ trots att intresset inte finns för yrket.  I den åldern har 
ungdomar stora drömmar om att tjäna pengar och har kanske inte fått den hjälp de behöver av 
studievägledaren (SYV) och föräldrar. De bor hemma och har inte samma ekonomiska 
situation som vuxna elever. 

De vuxna eleverna är mer målinriktade och medvetna om vad de vill/är intresserade av att 
göra. De är i en annan ekonomisk situation, har kanske bildat familj, vilket gör att de är mer 
klara på vad de ger sig in på.  

SYV:en har en viktig uppgift, framförallt vid elevernas viktiga studieval i årskurs nio. Många 
ungdomar i den åldern har höga drömmar som kan vara svåra att leva upp till. Det kan t.ex. 
vara för att betyg och studieförmåga inte räcker till. Efter att ha jobbat med gymnasieelever 
minst tre år tror ungdomar att de kan få höga chefspositioner eller starta eget utan att kämpa 
sig till det. 
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Bakgrund  

 
VVS-montör (kallades förr rörmokare eller rörläggare) lagar allt inom i VVS. VVS är en 
förkortning som står för värme, ventilation och sanitet enligt wikipedia (1). 

VVS omfattar i första hand system i fastigheter för inomhus och för vatten/ avlopp. Till VVS 
räknas ofta även system för tryckluft och gaser inom sjukhus och industrier.  I dagligt tal 
används fortfarande rörmokare som benämning på yrket enligt wikipedia (2). Olika, 
förhållandevis avancerade tekniker för uppvärmning, kylning och ventilering av byggnader, 
samt för vattenförsörjning och avloppsavledning har funnits i alla tider, men en tydligt 
avgränsad VVS-bransch uppstod först med industrialismens genombrott under 1800-talet. 
Beteckningen "VVS" myntades 1930 genom tidskriften VVS, men först under 1950-talet blev 
det även en beteckning för branschen. 

Av elever som går ut vuxen VVS-utbildningen, fortsätter 90-95%  inom yrke. Däremot, 
endast 20-25 % av de elever som går ut en VVS-utbildning på gymnasiet fortsätter ut i ett 
yrke som VVS-montör, enligt egna siffror då författaren har jämfört efter att ha jobbat på 
båda sorters skolor. Anledningarna till detta kan vara många, och med detta arbete ska jag 
försöka räta ut några frågetecken.  

Skribenten har blivit kontaktad av Arbetsförmedlingen angående att det i nuläget finns 50 
stycken i åldrarna 20-25 år arbetslösa ungdomar som har gått VVS-utbildningen men inte 
fullföljt sin lärlingstid. De påbörjade VVS-utbildningen för tre till fem år sedan och har av 
olika anledningar avslutat sin lärlingsanställning och nu vill de ha en ny lärlingsplats. 
Arbetsförmedlingens kontaktperson vill veta vad Lernia kan göra för att hjälpa vuxna elever 
att få en ny praktikplats. 

Enligt arbetsförmedlingen (1) utbildas för få VVS-montörer. Detta har lett till att det inte 
kommer att vara någon konkurrens om VVS arbeten de närmaste åren. Detta trots en 
minskning av arbetsmarknaden inom byggbranschen jämfört med förr. Antalet lediga platser 
inom yrkesgruppen VVS-montörer har ökat i Sverige det senaste året. Just idag (2012-07-28) 
finns det 67 annonser för VVS-montörer i arbetsförmedlingens (1) platsbank. Men det är 
färdiga montörer som efterfrågan är störst hos, helst med några års erfarenhet. 

Ett projekt i Göteborg 2010, gick ut på att arbetslösa VVS-montörer som av någon anledning 
inte kunnat behålla sin lärlingsplats fick chansen till en 16 veckors utbildning och kunde 
därmed få sitt lärlingsbevis. Arbetsförmedlingen och VVS företag i Göteborg stod bakom 
projektet. Detta medförde att flertalet av de arbetslösa VVS lärlingarna fick sitt certifikat och 
ett arbete som VVS- montör. Antalet arbetslösa lärlingar är dock fortfarande många, i 
synnerhet i Göteborg.   

Situationen ser ut på samma sätt i Skåne. Kan vi göra något liknande projekt i Skåne som 
utfördes i Göteborg för arbetslösa VVS-montörer? 
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Varför går nästan 50 ungdomar mellan 19-22 år som har gått VVS-utbildning utan 
lärlingsplats. Är det lärare som inte förbereder eleverna för arbetslivet eller tar eleverna för 
lätt på det? Vill de bli VVS-montörer? Motsvarar utbildningen vad de trodde när de sökte till 
VVS-utbildningen? Hur kommer föräldrarna in i bilden?  

När jag började min karriär som yrkeslärare inom VVS/Energi som det hette på den tiden så 
skulle jag börja med att undervisa två klasser där ungdomarna var 16-17 år, det var alltså 
deras första år på skolan, för att jag skulle känna mig bekväm i lärarrollen så skulle jag bara ta 
verkstadsbiten i början eftersom den kan jag på mina fem fingrar, efter två månader skulle jag 
vara en ”lärarpraktikant” när det var dags för teorilektionerna fick jag hjälpa min kollega, en 
äldre man (63 år) som jag inte tycker skulle hålla i någon utbildning alls på grund av att hans 
engagemang emot eleverna var plus minus noll. Schemat en teoridag för dessa elever kunde 
se ut som följer: 

8.15 – 9.00   VVS-teori  

9.00 – 9.30   Rast                                                                                                                        

9.30 – 10.30    VVS- teori                                                                                                            

10.30 – 10.45   Rast 

10.45- 11.30    VVS-teori  

Alltså en 60-minuters och två 45-minuters lektioner VVS-teori en förmiddag. Jag satt vägg i 
vägg med teorisalen där min kollega höll sina teorilektioner och ritade upp övningar för 
framtida verkstadsövningar. Jag satt vid några tillfällen och tyckte att läraren kom in till mig 
lite väl många gånger. Han stannade längre och längre perioder inne hos mig. När jag vid ett 
senare tillfälle hade ett ärende upp till skolbiblioteket, klockan var fem i elva, fann jag 
eleverna som skulle ha teori på en bänk ute på skolgården. Jag frågade dem vad de gjorde, då 
jag visste att de hade teorilektion. Då fick jag till svar att de redan slutat den lektionen och 
hade svenska klockan 13.00. Jag bestämde mig för att klocka hans teorilektioner. Av de 150-
minuterna som han skulle bedriva undervisning så var han inne i salen ungefär 55 minuter. 
Jag minns speciellt en morgon när jag kom ut på skolgården och såg fyra elever som var på 
väg in i en annan byggnad, då de skulle ha VVS-teori. Jag gick in i fikarummet och såg min 
kollega sitta och fika. På min fråga varför eleverna inte hade någon teori idag blev svaret ” jag 
tänkte att killarna kunde gå runt på skolan och se om de hittar några läckor”. Läraren hade 
med andra ord gett eleverna i uppdrag att leta efter vattenläckage på skolans område, det var 
den teorilektionen. Kan dessa, enligt mig vara en bidragande orsak till att bortfallet blir så 
stort som jag har antytt.  

Nu arbetar jag som VVS-lärare på Lernia tillsammans med en äldre man. Han har drivit egen 
VVS – firma, arbetat som montör både i Sverige, Tyskland samt i Riyadh Saudiarabien och 
även varit arbetsledare i Tyskland. Med andra ord är det en erfaren man med många idéer och 
åsikter. Samtidigt vägg i vägg sitter två herrar. Denna ena mannen har varit verksam som 
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servicemontör på ett större Lundaföretag. Medan den andra mannen har kunskaper inom VVS 
som sträcker sig till en svetskurs som han genomförde år 2007.  

Enligt Tomas Åkerblom på arbetsförmedlingen (2) är arbetslösheten inte lika stor vid 
jämförelse av genomsnittet av andra yrken. Men för att minska arbetslösheten står 
arbetsförmedlingen för kortare utbildning för dem som redan är inskrivna på 
arbetsförmedlingen. 

 Problemet med outbildade lärare på yrkeslinjerna skulle försvinna år 2014, var det meningen. 
Nu är det skjutet på framtiden på grund av att det finns för få med VVS-bakgrund som är 
villiga att läsa sig till en VVS-lärare kompetens. 

En intressant artikel om behöriga/icke behöriga lärare fanns i Hallands Nyheter (hn). Den tog 
upp vikten av att även yrkeslärare får sin legitimation och vad den ska grundas på. Regeringen 
har 2010 gjort ett undantag för just yrkeslärare och modersmålslärare vad gäller deras 
legitimation. Detta beror givetvis på bristen av lärare. Författaren menar att antingen tycker 
Jan Björklund att yrkesämnena inte är lika viktiga som de teoretiska ämnena. Eller så har 
yrkeslärarna redan stor kunskap efter att oftast ha arbetat flertalet år inom det yrke de nu 
undervisar i. Dock krävs den pedagogiska kunskapen. Den kan läraren möjligtvis få på annat 
sätt än att gå en fullständig lärarutbildning på sex terminer. Detta avskräcker många duktiga 
yrkesutövare som kanske egentligen har tankar om att fortsätta som yrkeslärare. Jag tror att 
man måste se över yrkeslärarutbildningen få att få fler sökande till linjen.  

Vill samhället bevara dem, som enligt författaren tycker, duktiga hantverkarstammen, så är 
det en hel del som måste ses över. Där författaren av undersökningen är verksam som 
yrkeslärare på Lernia så kan VVS-branschen, facket, skolan och till och med kommunen 
engagera sig mer, enligt författaren. Kommunen vill ha yrkesfolk men det får inte kosta. 
Skolan vill att lärarna ska utbilda VVS-montörer men det får inte kosta 

Författaren utförde undersökning genom att djupintervjua tre arbetslösa ungdomar som inte 
fullföljt sin lärlingspraktik av olika anledningar. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka varför så många VVS-elever inte fullföljer 
sin lärlingstid. 
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Frågeställning: 

Följande frågor ställdes under samtalen med de intervjuade eleverna: 

• Vad var det som fick de intervjuade eleverna att börja utbildningen? 
• Vad var det som fick dem att avbryta utbildningen? 
• Om de tittar i backspegeln, kunde de eller skolan agerat annorlunda? 
• Har de några råd till andra ungdomar som har funderingar på VVS-utbildningen? 
• Fick de intervjuade eleverna rätt stöd från lärare/skola/föräldrar under din skoltid? 
• Tycker de att den tid de la på VVS-utbildningen var bortkastad tid? 
• Tycker de att de var tillräckligt upplysta om utbildningen som de gav sig in på? 
• Kände de sig mogna att ta sig igenom kursen och förstå att på andra sidan fanns det ett 

jobb? 
• Idag är de 20 +. Vad gör de om 5 år, och hur är deras tankar för att komma dit? 
• De veckorna som de var ute på praktik, hur var det? 
• Inom bygg har man något som heter ”rundgång”. Det menas att man provar på 

hantverksyrken som plåtslagare, murare, snickare, målare och anläggare. Skulle VVS 
också kunna vara med i den rundgången eller kan man utveckla något sådant enbart 
inom VVS-utbildningen? Som till exempel skilja på service och entreprenad? 

 

Metod 

 
Metoden är en djupintervjustudie med tre intervjuer av arbetslösa ungdomar som gått VVS 
linjen men inte fullföljt sin lärlingspraktik. Till denna studie har jag även fört diskussion med 
tre erfarna VVS montörer med olika bakgrund. 

 

Undersökningsmetod 

Författaren har valt att använda sig av tre intervjuer.  

 

Urval 

De arbetslösa ungdomarna blev utvalda av mig genom min källa på arbetsförmedlingen. Hon 
hade en lista på cirka 50 elevers namn. Från denna lista valde jag ut tre namn.  
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Genomförande  

Till detta examens arbete har jag intervjuat tre arbetslösa ungdomar som har gått VVS- 
utbildning (tre år på gymnasiet) men inte gått färdigt lärlingstiden. Intresset för detta problem 
som jag tycker är ett stort socialt problem har jag burit med mig sen jag började som lärare 
2007, även då insåg jag hur illa det var. Något som etsat sig fast i mitt minne är när jag satt 
med två stycken elever som skulle ta examen efter tre år på gymnasiet men inte hade lyckats 
behålla sin praktik/lärlingsplats. Det var två mycket ledsna och besvikna ungdomar som satt 
framför mig, vi började språkas vid och jag frågade vad som gått snett. De tänkte efter lite sen 
sa de att det var deras eget fel att situationen var som den var. De menade att de misskött både 
skola och praktikplats, jag tänkte att de skulle lägga skulden på skolan. 

När jag sedan blev kontaktad av Elisabeth Lundgren på arbetsförmedlingen i Eslöv 
bekräftades mina tankar angående elevers avhopp från gymnasiet. Hon frågade om jag kunde 
hjälpa henne med att intervjua några av dem femtiotal arbetslösa ungdomar i åldrarna 19-23 
som gått VVS-gymnasieutbildning. Men de hade av någon anledning inte lyckats få ihop 
tillräckligt med lärlingstimmar (3600 timmar), för att sedan avlägga ett branschprov. Hon 
ville att jag skulle intervjua dessa killar för att utröna om det var något moment eller någon 
kurs de saknade eller om de ville ha något uppdaterat för att sedan komma ut igen som lärling 
och få ihop de där 3600 lärlingstimmarna som behövs för att avlägga examensprovet 
Jag började arbetet med att ta fram bakgrund och syfte och därefter valde jag intervjufrågor. 
Det tog ungefär 35 timmar. I dessa timmar ingår mina samtal med Elisabeth samt alla mina 
funderingar om upplägget för arbetet. När detta väl var färdigt valde jag ut tre stycken killar 
för intervjuer. Dessa intervjuer gjordes i maj månad och tog ungefär 90 minuter per person. 
Jag har även fört flera diskussioner med en servicemontör, 37 år inom VVS, på YIT (Yleinen 
Insiniööritoimisto, i Sverige Allmänna Ingenjörsbyrån) i Lund, en verkare med 32 år 
erfarenhet inom VVS, för servicemontörerna på NVS (Nordisk Värme och Sanitet) i Lund 
och en VVS montör med 23 års erfarenhet Alms VVS i Furulund. Dessa diskussioner tog 
sammanlagt cirka två timmar. 

I maj var det dags för intervjuerna. De tilltänkta eleverna kontaktades av Elisabeth Lundgren 
på Arbetsförmedlingen i Eslöv. Vi kom överens att det skulle komma en elev om dagen av de 
arbetslösa icke godkända VVS-montörer. De fick information om att de var välkomna till 
Lernia i Kävlinge för att intervjuas av mig på bestämda tider. 

De intervjuade killar har i princip samma råd till blivande elever som sökt sig till VVS 
utbildningen. De menar att man som elev måste sätta sig in i vad man ger sig in på. För det 
första är det bra om man är något så när händig vad det gäller verktyg. Man behöver inte vara 
en atlet precis. Men har man problem med rygg, axlar eller knä ska man kanske ta sig en extra 
funderare innan man söker. Stödet från föräldrar/skola/lärare måste också fungera. Där tyckte 
killarna att det fungerat bra, möjligtvis ville killarna att det skulle vara färre elever per lärare 
så att det varit mer lärartid för eleverna. En stor brist i informationen inför gymnasiet och 
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vilken linje de ska välja kom fram vid intervjuerna. Frågan är vem som ska ge den 
informationen till ungdomarna?  

Nu var det tre killar som fortfarande såg en framtid i VVS-yrket som intervjuades. Men de 
hade hört i klassen att det var en del killar som redan första året tänkt om och inte tänkte bli 
VVS-montörer. Men de skulle slutföra linjen likväl. 

Nu är de intervjuade killarna 20 + och det enda de vill är att få en lärlingsplats så de kan 
fullfölja den utbildning som de startade som 16 åringar. Dessa tre killar var överens om att om 
de börjat sin utbildning ett eller två år senare hade de hanterat sin skolgång på annat sätt. 
Brukat mer allvar och gått in för utbildningen med annan inställning.  

Sammanställning av detta material tog cirka tre timmar per intervju. Resultatet har tagit 
ungefär 13 timmar i anspråk.  

Ämnet anser jag är mycket viktigt. Jag har ärligt talat inte lagt den tid som detta ämne 
egentligen kräver. Jag skulle ha intervjuat fler personer. De tre intervjuer jag gjorde räckte 
inte för att få en riktig överblick över problemen   

  

Etik 

Författaren har informerat eleverna som accepterat att bli intervjuade och att de inte kommer 
att omtalas vid namn, utan kommer nämnas som arbetslösa ungdomar.    

                                 

Resultat 

 
Under en intervju kom det fram att frånvaron var uppemot 30 till 35 % hos en del elever i 
hans klass. Dessa elever med stor frånvaro hade uttryckt tydligen att de inte kommer fortsätta 
med VVS-yrket i framtiden, denna åsikt smittade av sig på fler elever och frånvaron ökade 
därmed i klassen. Därför kände eleverna att de hade sig själv att skylla, men samtidigt är det 
ju svårt som 16/17 åring att stå emot när vissa skolkar.  

Vad är anledningen till att ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning? Enligt egna siffror när 
författaren jobbade själv på VVS-utbildningen, började 32 elever på VVS och enerilinjen på 
Polhemsskolan i Lund där över hälften av de elever årligen hoppar av innan de gått färdigt 
lärlingstiden. 

På frågan varför de sökte en VVS-utbildning svarade killarna med att det verkade vara en bra 
utbildning, marknaden såg ljus ut för blivande VVS-montörer, sedan hade även föräldrars och 
kompisars påtryckningar gjort sitt till. Även lönebilden såg bra ut påtalade en av eleverna. När 
så frågan kom upp om varför de inte avslutade sin utbildning svarade en att han inte var 
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tillräckligt motiverad, var skoltrött. Idag ångrar han sig och vill få en lärlingsplats. Även de 
två andra killarna saknade intresse och en menar att han kunde ha varit mer framåt. Det 
framgår också att eleverna ångrar att de inte tog till vara på tiden de var i skolan, skulle hängt 
med bättre där. Detta är killar som inte hade den högsta studiemotivationen. Skolan kunde ha 
agerat annorlunda genom att sätta tydligare gränser. Bl.a. skulle lärarna vara hårdare med 
närvaro på lektioner. Lärarna behöver sätta av mer tid för dem som behöver hjälp, samtidigt 
säger en av killarna att lärarnas tid tyvärr inte räcker till det. Så problemet måste lösas högre 
upp. I studien om synligt lärande menar även författaren att det inte är skolan utan läraren som 
kan vara avgörande för en elevs studieprestation. En bra lärare måste ha en bra relation till 
sina elever och kunna lära ut på olika sätt beroende på elevens behov. Har eleven ett 
förtroende för läraren så ökar studieresultatet.  

Diskussionerna med de olika VVS-montörerna på de olika företagen gick ut på att få lite 
klarhet i vad montörer och arbetsgivare ute i branschen har för uppfattning om dagens 
lärlingar. Varför tror de att så pass många inte fullföljer sin utbildning? De menar att eleverna 
inte vet vad de ger sig in på, de är för dåligt informerade om vad en VVS-montör arbetar med. 
En del elever tycker att det är tungt och smutsigt när de kommer ut på sin lärlingspraktik. 
Detta leder till att man då inte är intresserad av yrket. Vid vissa tillfällen är det dåligt med 
arbetstillfällen. Enligt de erfarna VVS-montörerna får inte lärlingarna ut det de behöver av sin 
praktik. Sen är det tyvärr inte många VVS-montörer som vill ta sig an praktikanter och av de 
som vill är det inte alla montörer som är lämpade att ta sig an eleverna.      

Det framkommer även i diskussionerna med eleverna att det tyvärr det finns killar/tjejer som 
tycker att de blivit utnyttjade på sin praktik till exempel att de får städa, plocka undan och 
andra göromål som de inte tycker passar in i deras praktiktid. Det är också ett problem som 
vållar höga diskussioner när eleverna kommer tillbaka till skolan, och enligt eleverna fanns de 
dem i deras klass som slutade mycket pga praktiken.  

Är alla killar och tjejer medvetna om vad de väljer? Det är meningen att de ska gå tre år i 
skolan och efter det ska de ut på arbetsmarknaden. Det betyder att eleverna vid 16 års ålder 
går ut på sin första praktik som ska de ge dem deras första relationer med företag, 
byggarbetsplatser och VVS-montörer.  Där menade killarna att de var lite dåligt insatta och 
förberedda. Många gånger var även handledarna som tar hand om praktikanterna dåligt 
informerade om hur det skulle gå till när eleverna kom ut. De intervjuade killarna menade 
även att det är svårt som sextonåring att se in i framtiden och gå en utbildning som ska leda 
till ett arbete. Den känslan kom inte förrän i andra terminen i trean. Det är först framme i 
augusti månad som allvaret börjar. Om man då inte skött sig på praktikplatsen så sa lärarna att 
det blir svårt att hitta nya företag åt dem. Lärarna menade att företagen frågade varför inte 
eleven får lärlingsplats på det företag som han/hon gjorde sin praktik. 

De intervjuade tyckte att deras praktiktid var bra. Den ena eleven tillbringade sina 
praktiktimmar på ett mindre företag. Han fick förklarat för sig ganska tidigt att han inte skulle 
få någon lärlingsplats på det företaget på grund av att där redan var killar som gick som 
lärlingar. Men annars var hans praktiktid bra och omväxlande. Han ansåg att han fick göra 
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mycket. De andra två gjorde sina praktiker på större företag. En av dem var bland annat på ett 
större lägenhetsbygge i Malmö där det var han och fyra VVS-montörer. Han jobbade mest 
med två av montörerna och tyckte att det gick bra men att arbetet var enformigt. När han var 
på samma bygge på hösten i årskurs tre igen så sa han vid ett tillfälle att han ville prova 
servicearbete ett tag. Så den sista praktiktiden åkte han servicebil. Han vet inte varför han inte 
fick lärlingsplats på det företaget. 

Rundgång var inget de hört talats om. När jag förklarade hur det går till på bygglinjen ställde 
de sig positiva till idén att prova på de olika hantverken innan man som elev bestämmer sig 
för vad man vill göra framöver.   

 

Diskussion  

 
I diskussionen kommer jag att ta upp de tydliga problem som framkommer i bakgrund och 
resultat, samt vad som kan vara några av dem orsaker till att så stort avhopp från 
yrkeslinjerna/ lärlingspraktiken. Huvudpunkterna från bakgrund och resultat är förberedelser 
från grundskolan bl a från studievägledaren, påtryckningar från familj och kompisar samt 
företagens framför allt handledarnas syn på lärlingar.                              

”Rundgång” är ett begrepp som används inom bygglinjen. Med det menas att gymnasie- 
eleverna provar yrken som plåtslagare, murare, målare, snickare och som anläggare. Denna 
rundgång vara i fem dagar per station. Jag frågar mig varför inte VVS linjen är med där? 
Kanske hade fler elever fastnat för VVS arbetet.   

Om vi belyser företagen och de handledare som finns tillgängliga för VVS-praktikanterna, går 
det inte alltid rätt till, inte vad jag fått höra av eleverna eller erfarna VVS-montörer. Får de 
den utbildning de ska ha? Jag har förhört mig på både stora företag och enmansföretag och 
gjort förfrågningar om det finns intresse för handledarutbildningar bland personalen, men jag 
har fått nej på alla ställen. Hur ska man då göra detta så det blir intressant för företagen? Detta 
hade endast lett till något positivt för alla parter. Varför vill inte företagen ta sig an 
praktikant/lärlingar? Anledningar till detta som jag hört ute på företagen är bla ”vi har för lite 
projekt så tar vi in en praktikant/lärling får han bara sitta på lådan”, ”vi har för mycket att göra 
så vi har inte tid att sätta av tid till en praktikant/lärling”. Det är svaren man får när frågar på 
kontoren på de stora företagen. Jag tror att anledningarna är helt andra, till exempel att många 
av montörerna inte vill ta sig an en praktikant/lärling. Varför?  Kan inte, vill inte, har inte tid.     

Ett sätt att göra så eleven känner sig välkommen är att skriva ett välkomstbrev till eleven två 
veckor innan. Samtidigt ska eleven förbereda sig med en målsättning med sin praktiktjänst. 
Om sedan problemet är att montörerna inte vill ta sig an en elev så är problemet ett annat. Då 
kan orsaken till detta vara att VVS-montörer behöver handledarutbildning eftersom de 
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möjligtvis inte känner sig kapabla till att undervisa eller vet inte hur man undervisar rent 
praktiskt  

När de sedan går ut som lärlingar känner de sig inte välkomna. Är möjligtvis åldersskillnaden 
för stor? Jag har ställt följande fråga till mina elever, ”vill ni på er praktik, praktisera med en 
montör i 55års åldern eller vill ni att er handledare ska vara i 20-25 års åldern”. Alla svarade 
att, fick de välja tog de den yngre killen. De menade att de hade mer gemensamt att prata om 
och rasterna blev lite längre och lite fler än om de väljer den äldre montören. Samtidigt vill de 
även framhålla att de yngre handläggarna låter eleverna hjälpa till på ett bättre sätt och blir 
inte så sura eller arga om det blir fel. Jag själv har sagt till eleverna att om jag hade fått välja 
så hade jag valt den äldre på grund av all den kunskap och erfarenhet som den äldre montören 
har. Kan bara montören överföra den kunskap på ett bra sätt till lärlingen och lärlingen är 
mottaglig så finns möjligheterna att man har en duktig blivande montör framför sig.  

Skolan borde titta på vad det är för elever som söker VVS-linjen. Ska vi lärare kunna anpassa 
utbildningen på bästa sätt till varje elev så måste vi veta förutsättningarna för eleverna. 
Relevanta frågor anser jag är: 

- Är det föräldrarnas önskemål? Nu är vi ju i en akademisk stad så de flesta elever vi får att 
söka VF linjen kommer från grannkommunerna, men man hör på en del elever att föräldrarna 
har lite inflytande i ungdomarnas val av linje. Jag hade bland annat hand om en elev som ville 
bli hårfrisör men gick alla tre åren på VVS-utbildningen, eftersom pappan till eleven var 
egenföretagare inom VVS. Föräldrarnas eget arbete påverkar barnens val i livet. Här är det 
enligt mig viktigt som förälder vara lyhörd och acceptera deras val. 

- Är SYV:arna väl insatta i alla inriktningar, får eleverna rätt information inför 
gymnasievalet? Ett tillfälle i min egen verksamhet som VVS-montör fick jag en termin ta 
emot en förstaårselev, då vi skulle bära in ett parti rör i det hus vi arbetade i, rör ett gick bra, 
då vi sedan skulle ta nästa rör var eleven borta. I detta fall visade det senare att eleven ville bli 
konstnär och kom in på konstlinjen. Här kan man se ett tydlig exempel på att SYV:ens 
instruktioner och hjälp inte varit hjälpsam för denna eleven. 

- Är ungdomarna tillräckligt mogna för en yrkesutbildning, kan de ta det ansvar för sig själv 
samt för sin omgivning vad det gäller en anställning? Det finns idag Öppna hus som 
gymnasieskolorna ställer upp med. Där får de kommande eleverna information om 
utbildningen, frågan är om de kan ta till sig denna information. Skulle denna information 
kunna uppdateras och anpassas till alla elever.  

- Har de det för bra hemma, ”daltas” det för mycket med ungdomarna? Om så är fallet, får 
kanske ungdomarna en fel bild av yrkeslivet. I en intressant studie om synligt lärande av Jan 
Håkanson (2011) tas en forskning om elevernas studieresultat upp. Studien kommer från Nya 
Zeeland och är gjord av utbildningsforskare John Hatties. Författaren eller J. H menar att det 
framför allt är fyra faktorer som påverkar en elev och dennes studieinsatser. Dels bakgrund, 
familj och uppväxt. Dels från attityd, förhållningssätt och uppmuntran. Dels kroppslig 
påverkan i form av kost. Dels förskolans positiva inverkan på inlärning. Men viktigast är 
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elevens egen mottaglighet för kunskap och nya erfarenheter. Även en tidig uppmuntran till 
lärande var av stor vikt (Jan Håkansson, 2011).  

Fullföljs inte utbildningen pga lönen är låg enligt ungdomarna, kan det nu möjligtvis öka 
chanserna att fler elever stannar kvar. Enligt Byggnads (8), som är ett fack där VVS-montörer 
tillhör, har de t ex fått igenom bibehållen lön under helger och permissioner. Innan hade VVS-
montörerna sämsta avtalet inom Byggnads. Detta har lockat till 13 000 fler medlemmar sedan 
januari 2011.   

Om jag som lärare ser att någon elev aldrig kommer att gå i mål med sin utbildning, vad kan 
jag göra åt det?  Ska jag fortsätta att försöka utbilda eleven fast jag måste lägga så mycket tid 
att det påverkar de andra elevernas utbildning.  När jag ser framåt i denna elevs framtid, kan 
jag se att just denna elev kommer inte att klara av att få en anställning som VVs- montör, vad 
gör jag? Gör jag rätt om jag och låter eleven gå tre år på gymnasiet fast jag vet att han inte 
kommer att ha en chans på arbetsmarknaden som VVS:are.  

De företag som anställer en vuxenelev från Arbetsförmedlingen får 80 % av lönen betalt från 
kommunen. Men de ungdomar som går gymnasievägen får inte det stödet. Det är väl helt klart 
att vi ska hjälpa de arbetslösa in på arbetsmarknaden, men samtidigt måste vi även se till att 
de yngre kommer in på rätt väg. När företagen sätter in en annons om arbetskraft så brukar det 
stå.   ”Rörmontör sökes. Du ska ha körkort, kunna arbeta självständigt och ha minst fem års 
erfarenhet som rörmontör”.   

Ska en yrkesutbildning börja vid 16 års ålder? Är de insatta och mogna och tillräkligt 
motiverade efter nio år på skolbänken? Finns det killar/tjejer som väljer ett yrkesprogram för 
att de har blivit tillsagda att de måste ha en utbildning för att i framtiden skaffa ett arbete? Om 
svaret är JA på den frågan, hur ska då det gå till? Hur ska skolan motivera dessa elever 
samtidigt som det går elever som är fullständigt säkra på att de valt rätt och som kommer till 
skolan i princip varje dag och bara vill lära sig. Jag tror att om vi ska minska den skara som 
valt fel inriktning så måste de få bättre information om den linjen de ska börja.     

 En SYV ska kunna få eleven på en bra nivå vad gäller studieval, både när det gäller elevens 
önskningar och förmåga enligt wikipedia (3). SYV:en har en viktig funktion i detta val, 
kanske bör föräldrarna vara mer delaktiga vid studievalet. Studie och yrkesvägledarens roll är 
bl.a. att vägleda elever genom information om olika tillvägagång sätt att nå en utbildning. 
SYV: en bör ha stor kunskap inom olika yrken och utbildningar. I dagens samhälle med allt 
fler gymnasieval är det inte lätt för en SYV att ha all kunskap om dem. Kanske ska mer tid 
ägnas åt elevernas gymnasieval genom studiebesök på olika företag enligt wikipedia (3). 
Under själva gymnasievalstiden kan SYV:en kanske få hjälp så att alla elever verkligen får de 
samtal och den hjälp de behöver inför gymnasievalet. 
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Slutsats 

 

Vad kan man nu dra för slutsatser av detta arbete? Syftet var ju att ta reda på varför så många 
elever som börjar, numera VF-linjen inte går färdigt sin utbildning.                                       
Jag anser att eleverna inte är tillräckligt upplysta om vad det är de väljer, sen de som har 
kommit in på ”fel linje” ställer till det för vissa av de elever som egentligen går där de ska. 
Alla är inte skapta för att arbeta med händerna.    

Från detta arbete kommer jag att ta med mig de intervjuade ungdomarnas åsikter. Jag kommer 
att försöka få företagen att utse handledare som är motiverade att handleda elever. Det är 
viktigt att göra en ordentlig uppföljning av elevernas praktik. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor  

 

Vad var det som fick dig att börja utbildningen? 

Vad var det som fick dig att avbryta utbildningen? 

Om du tittar i backspegeln, kunde du eller skolan agerat annorlunda? 

Kan du komma på några råd till tjejer/killar som har funderingar på VVS-utbildningen? 

Fick du rätt stöd ifrån lärare/skolan/föräldrar under din skoltid? 

Tycker du att den tid du la på VVS-utbildningen är bortkastad tid? 

Tycker du att du var tillräckligt upplyst om utbildningen som du gav dig på? 

Var du mogen att ta dig igenom kursen och förstå att på andra sidan fans det ett jobb? 

Idag är du 20 +, Vad gör du om 5 år, och hur ska du komma dit? 

Dem veckorna som du var ute på praktik, hur var de? 

Inom bygg har man något som heter ”rundgång” det menas att man provar på yrken som 
plåtslageri, murare, snickare, målare och anläggare, tror du att VVS också ska vara med på 
den rundgången eller kan man utveckla något sådant bara inom VVS-utbildningen, som till 
exempel skilja på service och entreprenad?    


