
Flygteknikprogrammet

Flygteknik passar dig som vill: 

• lösa avancerade tekniska problem

• lära dig om samspelet mellan människa och maskin 

• få kunskaper om imponerande flygmaskiner

• lära dig samarbeta och ta ansvar

• få en yrkesutbildning med möjlighet till internationell karriär

Utbildningen varvar teori och praktik i verklighetstrogna 
och toppmoderna lokaler vid Skavsta internationella  
flygplats. 

Merparten av den praktiska utbildningen genomför du i skolans 
båda hangarer, verkstadsutrymmen och lackeringsverkstad, där 
du får arbeta med de flygmaskiner som skolan förfogar över, 
exempelvis Cessna Citation, SAAB 340 och SAAB 2000.  
Den praktiska utbildningen sker även hos underhållsföretag där 
vi bedriver företagspraktik, både i Sverige och i Europa. 

På Flygteknik finns kompetenta lärare som själva har mångårig 
erfarenhet av flygbranschen.

Du har möjlighet att få grundläggande behörighet till högskola 
och behörighet till vår egen Yrkeshögskoleutbildning till Flyg-
tekniker. Utbildningen har rikstäckande rekrytering av elever 
och bidrar till att du får ett stort nätverk inför framtida arbete. 

Du som väljer Flygteknik får kunskaper som behövs för att arbeta som mekaniker 
för flygplan. Du får möjlighet till både en svensk yrkesexamen och ett internationellt 
certifikat, Certificate of Recognition (kategori A1), som används för att få arbete 
som flygplansmekaniker i hela världen. 

Läs mer på nykopingsgymnasium.se



Flygteknikutbildningen, Flygplan

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Summa

poängKursnamn (Poäng) 18/19 19/20 20-21

Schablonkurser

150 50Individuellt val (200)  200

200Programfördjupning (200)  200
Gymnasiegemensamma ämnen

100Engelska 5 (100)  100

50Historia 1a1 (50)  50

50 50Idrott och hälsa 1 (100)  100

100Matematik 1a (100)  100

50Naturkunskap 1a1 (50)  50

50Religionskunskap 1 (50)  50

50Samhällskunskap 1a1 (50)  50

100Svenska 1 (100)  100
Programgemensamma ämnen

100  100Digitalteknik och flyginstrument (100)

100Ellära - flyg (100)  100

100Engelska 6 (100)  100

50 50Fysik 1b1 (100)  100

200Flygunderhåll (200)  200

100Materiallära - flyg (100)  100

100Aerodynamik - flyg (100)  100

50Flyglagstiftning (50)  50

50Mänskliga faktorer (50)  50
Inriktningsgemensamma ämnen

200Flygplansteknik (200)  200
Programfördjupning - Skolans val

200Gasturbinmotorer (200)  200

100Matematik 2a (100)  100
Gymnasiearbete

100  100Gymnasiearbete flygteknik (100)

Summa poäng:  2500 Summa poäng:  800  900  800  2500


