
 

Kursplan 

Kursens namn Lärande i arbete för bredd inom flygbranschen 
Kurskod FLL33 
Poäng 50 
Fastställd: Godkänd av YH ledningsgrupp 2022-03-07 

Reviderad:  

Gäller för: Utbildningsomgång YH01518-2021-1 och YH01518-2021-2 

Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk LIA-kurs i utbildningen ”Integrerad 
trafikflygarutbildning”.  

Kursinnehåll Kursen är en praktisk introduktion som innehåller utbildning och 
praktiktjänstgöring på arbetsplatser i flygoperativa miljöer. Syftet med kursen 
är att ge den studerande en ökad förståelse för olika stödfunktioner inom 
flygbranschen och därmed visa på den bredd som finns i yrket. Fokus ligger 
också på att den studerande ska börja skapa strategier för ökad 
anställningsbarhet inom flygbranschen, även utanför cockpit.  
Kursen har ett antal olika moment och inkluderar både föreläsningar och 
arbetsplatsförlagd LIA. Den studerande får vid en typisk kurs en inblick i arbete 
på teknisk underhållsinstans, i kvalitetsarbete, vid flygtrafikledning, vid en 
flygplats samt en egen vald inriktning. Kursen innehåller även en workshop 
rörande CV samt att knyta kontakter och bygga nätverk. 

Mål 
 

 Efter avslutad kurs ska den studerande:      

- Ha fördjupad kunskap i allmän flygplanlära och flygoperativa 
procedurer. 

- Ha kunskap om olika yrkesroller inom flygbranschen. 

- Ha ökad förståelse för samspelet mellan olika yrkesroller inom 
flygbranschen. 

- Ha färdighet att utföra en assisterande syssla hos en organisation för 
flygtekniskt underhåll. 

- Ha färdighet att driva ett projekt, knyta kontakter och söka praktikplats 
utifrån eget intresse och förutsättningar 

- Ha kompetens att följa och förstå grundläggande kvalitetsarbete. 

- Ha kompetens att reflektera över sin egen roll på en arbetsplats under 
Lärande i Arbete. 

Undervisningens  
form 

LIA 

Examination Handledaren lämnar ett intyg som beskriver hur LIA har bedrivits och vilka 
resultat som har uppnåtts. Den studerandes prestationer ska framgå i 



 
 

förhållande till målen definierade i kursen. Den studerande ska ha redovisat 
muntligt i grupp efter avslutad LIA.  
Eventuell inlämningsuppgift med hänsyn till betygskriterier. 

Betygskriterier Icke godkänd: Den studerande uppfyller inte målen specificerade för kursen. 

 Godkänd: Den studerande har nått kursens mål. 

 Väl godkänd: Utöver kravet för godkänt ska den studerande ha redovisat en 
skriftlig uppgift där den studerande självständigt reflekterar 
över samtliga målbeskrivningar. 

Förkunskapskrav I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet ”Integrerad 
trafikflygarutbildning”. 

Litteratur samt övriga 
hjälpmedel som den 
studerande 
införskaffar och 
bekostar 

 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Nej 

Övrigt Utbildningen kan bedrivas på annan ort än Ljungbyhed. 
Kursen kan innebära att den studerande ska vistas på en praktikplats där ett 
utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning är en förutsättning för att 
kunna vara på LiA-platsen. För att TFHS ska kunna planera kursen tillsammans 
med den studerande krävs därför kännedom om status kring aktuellt utdrag.  
En LIA-plats kan ha som förutsättning att den studerande skriver på ett 
sekretessavtal. 

 


