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Det var när Kimmo inte kunde följa med till Yrkes-
VM som tanken på något slags tack väcktes. 

Anton fick hjälp att ta fram statyn av World 
Skills Sweden, en organisation som arbetar med 
att öka attraktionskraften för hantverksyrken och 
yrkesutbildning. 

När man är på samma nivå som Zlatan, och har 
fått en egen staty, då blir det uppmärksammat. 
Kimmo berättar hur tidningar hört av sig, han har 
blivit intervjuad i radio och finska nyheter har varit 
och filmat. I Kimmos hemland Finland är utmärk-
elsen extra stor. Yrkesutbildningar är mycket popu-
lärare där och 53 % som söker till gymnasiet går en 
yrkesutbildning.

400 TIMMARS FÖRBEREDELSER
Anton var med i yrkes-VM i Ryssland i augusti där 
han kom på 12:e plats inom VVS. Han fick också en 
”Medallion of Excellence”, en utmärkelse till den 
som kan presentera ett arbeta av exceptionellt hög 
kvalitet och kommit över 700 poäng (av 800). Han 
tränade över 400 timmar med Kimmo och statyn 
är ett sätt att tacka för detta och hylla en viktig 
yrkeskår; yrkeslärarna. 

Att Kimmo skulle bli yrkeslärare var inget han 
planerat. Som många andra svetslärare var Kimmo 
svetsare från början, men så sa knäna ifrån och 
han var tvungen att komma på något nytt att göra. 
I samma veva sökte Fyrisskolan lärare, han åkte 
dit och blev anställd direkt. Eftersom Kimmo har 
en bakgrund med både svetsning och VVS under-
visar han i både ämnena. 

Även om Yrkes-VM är något helt speciellt, så 
är både Kimmo och Anton vana att tävla. Kimmo 
har tagit med många elever, däribland Anton, till 
regionsmästerskapet inom VVS. Tävlingen startar 
med ett teoriprov, och de som uppnår ett visst 
resultat får tävla i den praktiska delen. Vinnarna, 
de tre bästa, får ställa upp i Yrkes-SM. Yrkes-SM 
är stort nog, och det är en del elever som hoppat av 
för att tävlingsnerverna inte står pall. 

EVENEMANG

Det är så här en yrkeslärare 
ska behandlas!

VVS- och svetsläraren Kimmo Martin står numera staty utanför Ahl-
sell i Årsta, tack vare sin elev Anton Hasenstrauch. Syftet med statyn, 
som är över tre meter och gjord i brons, är att hylla Kimmo men även 
att inspirera andra att vilja bli yrkeslärare.

STARKA TÄVLINGSNERVER
Anton verkar ha koll på sina tävlingsnerver, även 
om det var en tuff tävling:

– Det är hård konkurrens i tävlingarna, jag fick 
707 poäng, och den som vann 750, berättar Anton. 
Man förstår inte hur stor tävlingen är förrän man 
är där. Det var det största evenemanget i Ryssland 
i år, med 260 000 besökare. Det var en otrolig 
känsla att vara med under invigningsceremonin, 
vifta en flagga inför 45 000 människor och höra 
Putin hålla tal.

Och fastän Anton och Kimmo lagt ner så mycket 
tid på att träna inför tävlingen går det inte att 
jämföra med vissa andra länder. Kimmo berättar 
att sydkoreanen som vann hade tränat tolv timmar 
per dag, sex dagar i veckan, under två års tid. För 
träningstiden och vinsten fick han betalt, totalt 3,5 
miljoner!

VIKTEN AV ENGAGERADE LÄRARE
Anton berättar vidare hur han blev VVS-montör, 
att han valde det för att en kompis gjorde det. Vid 
det laget var han skoltrött, men lärarna – däribland 
Kimmo – fick honom på andra tankar. I tvåan så 
lossnade det riktigt, han insåg hur kul det var och 
att han hade fallenhet för jobbet. Även om han som 
rörmokare inte hade svetsning som huvudämne i 
skolan så är det en stor del av hans jobb nu. Anton 
jobbar som industrirörmokare på GE Healthcare. 
Där svetsar han rostfritt, och företaget ställer höga 
krav. 

– Det bästa med att vara yrkeslärare är eleverna, 
konstaterar Kimmo. Han berättar om glädjen 
att se hur de utvecklas och blir bra yrkesmännis-
kor som lätt får jobb. En del elever han möter är 
skoltrötta och vet inte riktigt vad de vill bli. Anton 
var en av dessa elever, som hade provat på lite olika 
utbildningar innan han äntligen hittade rätt. 

– Han är så duktig, berättar Kimmo stolt. Han 
blev ju inte bara bäst i Sverige, utan i hela Norden.

Kimmo var överväldigad 
och Anton väldigt nöjd 
över att lyckats hålla 
statyn hemlig till avtäck-
ningen. 
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Ellinn Gustavsson är en av Kimmos 
elever, som just nu utbildar sig till 
VVS:are. Av Kimmo lär hon sig allt 
det hon behöver kunna i sitt framtida 
yrke. Förutom verkstadskunskaper, 
så har han även lärt henne svetsa. 

– Svetsning är kul, och något man behöver 
kunna för arbetet, berättar Ellinn. 

Om Kimmo har hon bara gott att säga:
– Han är en jättebra lärare, som förklarar bra 
och motiverar sina elever.

Oscar Johansson är en av Kimmos 
tidigare elever. Han är klar med sin 
utbildning och arbetar nu hos Bravida 
som rörmokare. Han tycker om sitt 
omväxlande jobb, och älskar att han 

får svetsa. 
– Kimmo är riktigt duktig, han är förstående, 
charmig och visar allting praktiskt.

EVENEMANG

Två elever om Kimmo Världens jobbigaste tävling
Yrkes-SM är Sveriges största 
satsning för att öka intresset 
och rekryteringen till moderna 
yrkesutbildningar inom allt 
från bygg och industri till IT och 
vård. 

Vartannat år tävlar och mäter 
hundratals av Sveriges mest yrkes-
skickliga ungdomar sina krafter 
mot varandra. Tävlingen hålls 
under tre intensiva dagar då skolor 
och allmänhet får möjligheten att 
besöka, fråga och själva få pröva 
på. Yrkes-SM 2020 i Helsingborg 
hålls 22–24 april. Tävlingen ser ut 
att bli den största hittills, med över 
60 yrken anmälda.

De bästa från Yrkes-SM tas ut 
till Yrkeslandslaget och får repre-

sentera Sverige vid kommande 
Yrkes-EM och Yrkes-VM.

I varje yrke finns flera 
tävlings moment av varierande 
svårighets grad. Uppgifterna ska 
vara likvärdiga uppgifterna i det 
verkliga arbetslivet. I inbjudan står 
vilka tävlingsuppgifter man ska 
behärska, men deltagarna får inte 
veta exakt vilka uppgifter innan.

Uttagningstävlingar är på gång
Svetsuttagning hålls på tre ställen:
• Ekbackeskolan, Osby, 7/2
• Fredrika Bremergymnasiet, 

Haninge, 13/2 
• Strömbackaskolan, Piteå, 19/2

Läs mer om tävlingarna på www.
svets.se/yrkestavling.

Svetslärarmötet är en fortbildning för dig 
som vill ha ny inspiration och den senaste 
kunskapen inom svetsning och pedagogik. 

Välkommen till Svetslärarmötet 9–10 januari 2020 
på Lustikulla Konferens, Liljeholmen i Stockholm. 

Det blir minimässa, demonstrationer och många 
intressanta föredrag. Som en trevlig avslutning på 
första dagen äter vi en god middag tillsammans.

NOMINERA ÅRETS BÄSTA
Vi kommer, efter era nomineringar, uppmärk-
samma årets bästa IW-skola, bästa svetslärare  
och bästa IW-elev. 

PROGRAM
Mötet startar med registrering från 09.15 på tors-
dagen och avslutas 15.00 på fredagen. Efter lunch 
på fredagen är det praktiska demonstrationer från 
12.45.

Du får lyssna till många intressanta föredrag 
med branschkunniga personer. Här är några ex-
empel ur programmet:

• Svetsekonomi. Vad kostar en meter svets med 
olika metoder eller samma metod med olika 
tillsats? Nils Stenbacka, Stenbacka Consulting.

• Nyheter om standarder för svetsning.  
Mathias Lundin, Svetskommissionen.

• Hur lär man sig svetsa ... egentligen?  
Nina Kilbrink och Stig-Börje Asplund, Karlstads 
universitet och Jan Axelsson och Ante Persson, 
Stjernekolan.

• Aluminiumsvetsning: vattenjet, motorer och 
aluminiumskrov.  
Mikael Flognfelt, Muskövarvet.

• Undervattenssvetsning. Peter Eriksson,  
Equinor ASA (Statoil ASA).

• Hur lockar vi och behåller kvinnor i branschen? 
Frida Jonsson Rudbäck och Maria Höök. 

• OFP-fall från industrin.  
Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra.

Svetslärarmötet 2020

n LÄS MER
Här läser du mer och anmäler du dig till eveneman-
get: www.svets.se/slm2020. Och här nominerar du 
dina favoriter: www.svets.se/nominera.

En favorit från förra 
året – vi får höra mer om 
undervattens svetsning.


