
 

Kursplan 

Kursens namn Lärande i arbete inom flygbolag 
Kurskod FLL36 
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 del av lärande i arbete och syftar till att skapa en fördjupad 

förståelse för den studerandes framtida roll i flygbranschen. Den studerande 

arbetar i sitt ”host airline” och bekantas med den rådande bolagskulturen. 

Kursen kan omfatta olika moment, till stor del beroende på vilket certifikat, 

MPL (spår A) eller CPL (spår B), som har tagits inför kursens start. Moment som 

kan inkluderas är följande: 

- Linjeträning som styrman (typiskt efter spår A), alternativt: 

- Fördjupad, markbaserad, praktik och tjänstgöring vid flygbolag (typiskt efter 

spår B) 

Mål Efter avslutad kurs ska den studerande ha: 
- Specialiserad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar en 
trafikflygares arbete i den dagliga verksamheten. 
- Specialiserad kunskap och förståelse för olika typer av operativa utmaningar 
som flygbolag, särskilt trafikflygare, ställs inför i sin dagliga verksamhet. 
- Specialiserad kunskap och förståelse för hur flygbolag, särskilt trafikflygare, 
anpassar sig till- och möter olika typer av olika operativa utmaningar i sin 
dagliga verksamhet. 
- Specialiserad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar en 
trafikflygares genomförande av hens del i den praktiska verksamheten inom 
flygbranschen. 
- Färdigheter som gör att den studerande kan kommunicera en fördjupad 
praktiskt orienterad förståelse för de aeronautiska vetenskaperna som kan 
appliceras inom övriga flygrelaterade arbetsuppgifter. 
Färdighet att erhålla utökad yrkesbehörighet inom relevant 
flygbranschrelaterat arbetsområde vilket bidrar till den studerandes 
anställningsbarhet. 
- Kompetens att självständigt formulera och behandla erhållna kunskaper och 
färdigheter för att slutföra specialiserade arbetsuppgifter 

Undervisningens  
form 

Undervisningen sker i form av praktisk handledning. 



 
 
   

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. 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”. 
Godkänt resultat från tidigare kurser i enlighet med utbildningsplanen för 
utbildningsprogrammet “Integrerad trafikflygarutbildning” FLY32, FLY34a eller 
b, FLT24, FLT27, FLT26, FLT28, FLT21, FLT25, FLT22, FLT20, FLT32, FLL33, FLL35a 
eller b. 

Litteratur samt övriga 
hjälpmedel som den 
studerande 
införskaffar och 
bekostar 

Flygbolagsspecifik litteratur eller enligt alternativt studieplan. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Ja 
 

Övrigt Studieorten är normalt inte förlagd till Ljungbyhed. 
Under kursen måste den studerande få tillträde till flygplatsområden. För detta 
krävs ett av flygbolaget utfärdat tillstånd som bl.a. innebär ett utdrag ur 
belastningsregistret. 

 


