
 

 

Kursplan 

Kursens namn Introduktion till organisation och ledarskap 
Kurskod FLT30 
Poäng 10 
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 kurs i utbildningen “Integrerad trafikflygarutbildning”.  

Kursinnehåll Kursen är en introduktion till organisation och ledarskap inom flygområdet. 
Fokusområden på kursen är utveckling av individ, grupp och ledare, 
säkerhetskultur och jämställdhet. Upplevelsebaserat lärande utgör en stor del 
av kursen och låter den studerande pröva, och reflektera över sig själv och sitt 
agerande i förhållande till grupp och organisation. 
 
Kursen innehåller även implementering av EASA:s krav på att introducera KSA, 
“Knowledge, Skills and Attitudes”, som ett genomgående ämne i hela 
flygutbildningen. 
 

Mål Efter avslutad kurs ska den studerande: 

− Ha kunskap och förståelse kring jämställdhetsaspekter inom 
flygbranschen 

− Ha kunskap om gruppdynamiska processer. 

− Ha kunskap om faktorer som påverkar beslutsfattning 

− Ha färdighet att självständigt applicera teoretisk kunskap vid 
scenariobaserade övningsmoment. 

− Ha färdighet att applicera teoretiska kunskaper för 
kommunikation. 

− Ha färdighet att applicera teoretisk kunskap vid beslutsfattning 

− Ha kompetens genom utvecklad självinsikt kring 
gruppdynamiska processer 

− Ha kompetens att reflektera över kunskaper och färdigheter 
kring ledarskap inom flygbranschen 

Undervisningens  
form 

Undervisningen sker i form av obligatoriska moment så som föreläsningar och 
övningar. 

Examination Den studerandes kunskaper, färdigheter och kompetenser bedöms utifrån 
resultatet av följande kunskapskontroller:  
Samtliga lärandemål: Observation under övningar 

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



   

 

 Godkänd: För att få betyget Godkänt (G) ska den studerande ha 
genomfört kursen och nått alla kursens läranderesultat. För  
att göra det ska den studerande under de examinerande 
övningarna visa tillfredsställande prestation i lärandemålen 
men kräver förbättring. Ingen omedelbar åtgärd krävs, men 
fortbildning krävs normalt för att uppnå mycket god 
prestation. Den studerande har en lätt positiv effekt på 
övningens resultat. 

 Väl godkänd: För att få betyget Väl Godkänt (VG) ska den studerande ha 
genomfört kursen och nått alla kursens läranderesultat. 
Utöver det ska den studerande under de examinerande KSA-
övningarna visa en mycket god prestation. Avvikelser 
förekommer, men upptäcks av den studerande genom 
självständig analys av sin prestation och den studerande kan 
själv föreslå förbättringar. Den studerande har en positiv 
effekt på resultatet av övningen. 

Förkunskapskrav I enlighet med förkunskapskrav till utbildningsprogrammet “Integrerad 

trafikflygarutbildning”. 

Utbildningen bedrivs 
helt eller delvis på 
engelska 

Nej 

 


