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Utbildning som kursen ingår i: 
El- och Avioniktekniker  
Kursens omfattning:  
55 yrkeshögskolepoäng  
Undervisningsspråk:  
Svenska och delvis på engelska  
Förkunskapskrav:  
Kursen Flygplanlära  
Valbar kurs:  
Nej  
Utbildningsnummer och omgång:  
YH01030-2  
Beslutsdatum för kursplanen:  
2020-12-02 
 
413 – Flygplanlära B2 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Undervisningen syftar till att ge den studerande kunskap om rotorluftfartygs 
aerodynamik, luftfartygs system för automatiskflygning, kommunikation, 
utrustning och inventarier och instrumentsystem. Kursen ger även 
färdigheter i felsökning, komponentbyten och funktionskontroll av olika 
luftfartygsystem 
 
Kursens mål 
  
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och 
kompetenser: 
 
Kunskaper: Kursen ger kunskaper i flygplanlära som enligt EASA:s 

måldokument krävs för att kunna uppfylla kunskaps- 
och examinationskraven enligt Del-66. 
 
Kursen ger även kunskaper i: 
 
Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt. 
 
Säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, 
diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras 
tillämpning. 
 
Informationsteknik och dess användning inom det 
flygtekniska området, vad som enligt lagar och 
föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet 
beträffande flygmateriel och serviceutrustningar. 
 
Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det 
flygtekniska området. 
 
Etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det 
flygtekniska området. 
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Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att: 

 
Självständigt fungera som flygtekniker i en 
underhållsorganisation. 
 
Självständigt applicera sina kunskaper i den flygtekniska 
sfären. 
 
Muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och komplexa lösningar i dialog 
med olika yrkesgrupper. 
 
Utföra service, underhålls-, reparations- och 
modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att dessa 
uppfyller både de nationella och internationella kraven 
från Transportstyrelsen och EASA. 
 
Inhämta information genom manualer, anvisningar, 
beskrivningar och instruktioner. 

 
Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetens att: 

 
Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och 
handlande. 
 
Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, 
besiktningar, analys och diagnostisering samt 
luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning. 
 
Förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny 
teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor 
samt deras föränderlighet inom flygunderhåll. 
 
Fungera som en social individ i samspel med andra 
oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund. 
 
Förmåga att på ett medvetet sätt anpassa sitt ledarskap 
så att det gagnar aktuell situation och uppgift. Den 
studerande ska vidare vara en effektiv gruppmedlem 
genom att ha förmågan att gå in i och ut ur olika roller, 
beroende på gruppens övriga medlemmar och aktuella 
uppgifter, samt ha kompetens att lösa uppkomna 
problem i en flygteknisk miljö. 
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Former för kunskapskontroll  
Den studerande visar sina kunskaper genom teoretisk och praktisk 
examination i enlighet med EASA Del-66. 
 
Principer för betygssättning  
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 
 
Icke godkänt (IG) 
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. 
  
Godkänt (G) 
Den studerande har nått samtliga mål för kursen enligt EASA Del-66. 
  
Väl godkänt (VG) 
Den studerande har nått samtliga mål för betyget godkänt (G). 
 
Den studerande löser dessutom självständigt tilldelade arbetsuppgifter samt 
tillämpar olika arbetsmetoder, provningstekniker och felsökningstekniker.  
 
Den studerande beskriver och redogör för funktion och uppbyggnad av 
komponenter i flygplan. 
 
Den studerande beskriver och redogör för funktion och uppbyggnad av 
förekommande system i flygplan. 
 
Den studerande värderar och analyserar fel i flygplanssystem samt föreslår 
lämpliga åtgärder.  
 
Den studerande tillämpar lagar, bestämmelser, handböcker och 
dokumentationssystem. 
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Utbildning som kursen ingår i: 
El- och Avioniktekniker  
Kursens omfattning:  
5 yrkeshögskolepoäng  
Undervisningsspråk:  
Svenska och delvis på engelska  
Förkunskapskrav:  
Kursen Gasturbinmotorer  
Valbar kurs:  
Nej  
Utbildningsnummer och omgång:  
YH01030-2  
Beslutsdatum för kursplanen:  
2020-12-02 
 
414 – Flygmotorinstrument B2 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Undervisningen syftar till att ge den studerande kunskap om 
flygkolvmotorers och gasturbinmotorers indikerings och 
övervakningssystems uppbyggnad och funktioner. 
 
Kursens mål 
  
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och 
kompetenser: 
 
Kunskaper: Kursen ger kunskaper om flygmotorinstrument som 

enligt EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla 
kunskaps- och examinationskraven enligt Del-66. 
 
Kursen ger även kunskaper i: 
 
Flygmotorinstruments konstruktion, funktion och 
verkningssätt. 
 
Säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, 
diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras 
tillämpning. 
 
Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det 
flygtekniska området. 
 
Etablerade metoder för kunskapsutveckling inom det 
flygtekniska området. 
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Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att: 
 
Självständigt fungera som flygtekniker i en 
underhållsorganisation. 
 
Självständigt applicera sina kunskaper om 
gasturbinmotorer. 
 
Utföra service, underhålls-, reparations- och 
modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att dessa 
uppfyller både de nationella och internationella kraven 
från Transportstyrelsen och EASA. 
 
Inhämta information genom manualer, anvisningar, 
beskrivningar och instruktioner. 

 
Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetens att: 

 
Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och 
handlande. 
 
Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, 
besiktningar, analys och diagnostisering samt 
luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning. 
 
Förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny 
teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor 
samt deras föränderlighet inom flygunderhåll. 

 
 
Former för kunskapskontroll  
Den studerande visar sina kunskaper genom teoretisk och praktisk 
examination i enlighet med EASA Del-66. 
 
Principer för betygssättning  
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 
 
Icke godkänt (IG) 
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. 
  
Godkänt (G) 
Den studerande har nått samtliga mål för kursen enligt EASA Del-66. 
  
Väl godkänt (VG) 
Den studerande har nått samtliga mål för betyget godkänt (G). 
 
Den studerande ska dessutom självständigt och utförligt kunna beskriva 
grundläggande begrepp, grundprinciper och principiella funktioner inom 
ämnesområdet samt kunna utföra enklare beräkningar. 
 
Den studerande ska utförligt kunna redogöra för olika konstruktioner av 
gasturbinmotorer. 
 
Den studerande ska på ett säkert sätt kunna utföra underhåll samt felsökning.  
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Utbildning som kursen ingår i: 
El- och Avioniktekniker  
Kursens omfattning:  
10 yrkeshögskolepoäng  
Undervisningsspråk:  
Svenska och delvis på engelska  
Förkunskapskrav:  
Kursen Elektronik för flygtekniker  
Valbar kurs:  
Nej  
Utbildningsnummer och omgång:  
YH01030-2  
Beslutsdatum för kursplanen:  
2020-12-02 
 
424 - Elektronik för flygtekniker B2 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Undervisningen syftar till att ytterligare utveckla den studerandes kunskaper 
om integrerande kretsar, elektroniksystems olika komponenter och servon. 
Den studerande ska också kunna utföra mätningar och beräkningar på 
komponenter och kretsar. 
 
Kursens mål 
  
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och 
kompetenser: 
 
Kunskaper: Kursen ger kunskaper i elektronik som enligt EASA:s 

måldokument krävs för att kunna uppfylla kunskaps- 
och examinationskraven enligt Del-66. 
 
Kursen ger även kunskaper i: 
 
Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt. 
 
Det komplexa samspelet mellan människan och den 
alltmer avancerade tekniken samt mänskliga faktorer. 

 
Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att: 

 
Självständigt fungera som flygtekniker i en 
underhållsorganisation. 
 
Självständigt applicera sina kunskaper inom elektronik. 
 
Utföra service, underhålls-, reparations- och 
modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att dessa 
uppfyller både de nationella och internationella kraven 
från Transportstyrelsen och EASA. 
 
Inhämta informationer genom manualer, anvisningar, 
beskrivningar och instruktioner. 
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Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser att: 

 
Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och 
handlande. 
 
Förvärva, värdera och tillämpa djupare 
kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och 
arbetsplatsens miljöfrågor samt deras 
föränderlighet inom flygunderhåll. 

 
 
 
Former för kunskapskontroll  
Den studerande visar sina kunskaper genom teoretisk examination i enlighet 
med EASA Del-66. 
 
Principer för betygssättning  
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 
 
Icke godkänt (IG) 
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. 
  
Godkänt (G) 
Den studerande har nått samtliga mål för kursen enligt EASA Del-66. 
  
Väl godkänt (VG) 
Den studerande har nått samtliga mål för betyget godkänt (G). 
 
Den studerande ska dessutom självständigt kunna redogöra för centrala 
begrepp inom elektroniken. 
 
Den studerande redogör för funktion hos och uppbyggnad av elektroniska 
komponenter och system. 
 
Den studerande utför med stöd av manualer och föreskrifter beräkningar på 
komponenter i kretsar. 
 
Den studerande redogör för servosystems uppbyggnad och funktion. 
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Utbildning som kursen ingår i: 
El- och Avioniktekniker  
Kursens omfattning:  
15 yrkeshögskolepoäng  
Undervisningsspråk:  
Svenska och delvis på engelska  
Förkunskapskrav:  
Kursen Digitalteknik och flyginstrument  
Valbar kurs:  
Nej  
Utbildningsnummer och omgång:  
YH01030-2  
Beslutsdatum för kursplanen:  
2020-12-02 
 
425 - Digitalteknik och flyginstrument B2 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Undervisningen syftar till att ge den studerande djupgående kunskap om 
elektroniska och digitala flyginstrumentsystem, informations- och 
överföringssystem samt uppbyggnaden av en modern cockpit. Dessutom ska 
undervisningen innehålla datorers funktion och uppbyggnad i moderna 
flygplanssystem. 
 
Kursens mål 
  
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och 
kompetenser: 

Kunskaper: Kursen ger de kunskaper i digitalteknik och 
flyginstrument som enligt EASA:s måldokument krävs 
för att kunna uppfylla kunskaps- och 
examinationskraven enligt Del-66. 
 
Kursen ger även kunskaper i: 
 
Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt.  
 
Det komplexa samspelet mellan människan och den 
alltmer avancerade tekniken samt mänskliga faktorer. 
 
Informationsteknik och dess användning inom det 
flygtekniska området samt vad som enligt lagar och 
föreskrifter krävs i fråga om funktionsduglighet 
beträffande flygmateriel och serviceutrustningar. 
 
Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det 
flygtekniska området. 
 
Etablerade metoder för kunskapsutveckling 
inom det flygtekniska området. 
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Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att: 

 
Självständigt fungera som flygtekniker i en 
underhållsorganisation. 
 
Självständigt applicera sina kunskaper inom digitalteknik 
och flyginstrument. 
 
Utföra service, underhålls-, reparations- och 
modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att det 
uppfyller både de nationella och internationella kraven 
från Transportstyrelsen och EASA. 
 
Inhämta information genom manualer, anvisningar, 
beskrivningar och instruktioner. 

 
Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser att: 

 
Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och 
handlande. 
 
Förvärva, värdera och tillämpa djupare 
kunskaper om ny teknik, yrkesförhållanden och 
arbetsplatsens miljöfrågor samt deras 
föränderlighet inom flygunderhåll. 

 
 
 
Former för kunskapskontroll  
Den studerande visar sina kunskaper genom teoretisk examination i enlighet 
med EASA Del-66. 
 
Principer för betygssättning  
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 
 
Icke godkänt (IG) 
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. 
  
Godkänt (G) 
Den studerande har nått samtliga mål för kursen enligt EASA Del-66. 
  
Väl godkänt (VG) 
Den studerande har nått samtliga mål för betyget godkänt (G). 
  
Den studerande ska dessutom självständigt kunna redogöra för uppbyggnad 
av och funktion hos flyginstrument och överföringssystem i en cockpit. 
 
Den studerande utför med stöd av manualer och föreskrifter arbeten samt 
kontroller på flyginstrument. 
 
Den studerande utför med stöd av manualer och föreskrifter felsökning och 
åtgärdar fel på flyginstrumentsystem. 
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Utbildning som kursen ingår i: 
El- och Avioniktekniker  
Kursens omfattning:  
15 yrkeshögskolepoäng  
Undervisningsspråk:  
Svenska och delvis på engelska  
Förkunskapskrav:  
Kursen Underhållsteknik  
Valbar kurs:  
Nej  
Utbildningsnummer och omgång:  
YH01030-2  
Beslutsdatum för kursplanen:  
2020-12-02 
 
427 – Provutrustning för avionik 
 
Kursens huvudsakliga innehåll 
 
Undervisningen syftar till att ge den studerande kunskap om att med vanligt 
förekommande enkla och avancerade provutrustningar kunna utföra 
funktionsprov, felsökning av luftfartygssystem för elkraft, navigation, 
kommunikation och automatisk flygning. 
Den studerande ska kunna känna till olika typer av provutrustningar och 
komponenter och olika typer av metoder vid funktionsprov och felsökning. 
 
Kursens mål 
  
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha följande kunskaper, färdigheter och 
kompetenser: 
 
Kunskaper: Kursen ger kunskaper i provutrustning som enligt 

EASA:s måldokument krävs för att kunna uppfylla 
kunskaps- och examinationskraven enligt Del-66. 
 
Kursen ger även kunskaper i: 
 
Luftfartygs konstruktion, funktion och verkningssätt. 
 
Det komplexa samspelet mellan människan och den 
alltmer avancerade tekniken samt mänskliga faktorer. 
 
Säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analyser, 
diagnostiseringar samt luftfartsbestämmelser och deras 
tillämpning. 
 
Informationsteknik och dess användning inom det 
flygtekniska området, vad som enligt lag och föreskrifter 
krävs i fråga om funktionsduglighet beträffande 
flygmateriel och serviceutrustningar. 
 
Aktuella forsknings- och utvecklingsfrågor inom det 
flygtekniska området. 
 
Områdets etablerade metoder för kunskapsutveckling 
inom det flygtekniska området. 
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Färdigheter: Kursen ger färdigheter i att: 

 
Självständigt fungera som flygtekniker i en 
underhållsorganisation. 
 
Självständigt applicera sina kunskaper inom 
underhållsteknik. 
 
Förstå sitt eget och andras beteende för att på ett 
flygsäkert och effektivt sätt kommunicera med kollegor 
även under pressade förhållanden. 
 
Utföra service, underhålls-, reparations- och 
modifieringsarbeten samt kvalitetssäkra så att dessa 
uppfyller både de nationella och internationella kraven 
från Transportstyrelsen och EASA. 
 
Inhämta information genom manualer, anvisningar, 
beskrivningar och instruktioner. 

 
Kompetenser: Efter kursen har den studerande kompetenser att: 

 
Utveckla förmågan till kvalitetstekniskt tänkande och 
handlande. 
 
Förvärva djupare insikt om säkerhetsföreskrifter, 
besiktningar, analys och diagnostisering samt 
luftfartsbestämmelser av olika slag och deras tillämpning. 
 
Förvärva, värdera och tillämpa djupare kunskaper om ny 
teknik, yrkesförhållanden och arbetsplatsens miljöfrågor 
samt deras föränderlighet inom flygunderhåll. 
 
Fungera som en social individ i samspel med andra 
oberoende av kön, ålder och etnisk bakgrund. 
 
Förmåga att på ett medvetet sätt anpassa sitt ledarskap 
så att det gagnar aktuell situation och uppgift. Den 
studerande ska vidare vara en effektiv gruppmedlem 
genom att ha förmågan att gå i och ut ur olika roller 
beroende på gruppens övriga medlemmar och aktuella 
uppgifter, samt ha kompetens att lösa uppkomna 
problem i en flygteknisk miljö. 
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Former för kunskapskontroll  
Den studerande visar sina kunskaper genom teoretisk och praktisk 
examination i enlighet med EASA Del-66. 
 
Principer för betygssättning  
Betyg sätts i form av Icke godkänt (IG), Godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). 
 
Icke godkänt (IG) 
Den studerande har fullföljt kursen men inte nått alla mål för kursen. 
  
Godkänt (G) 
Den studerande har nått samtliga mål för kursen enligt EASA Del-66. 
  
Väl godkänt (VG) 
Den studerande har nått samtliga mål för betyget godkänt (G). 
 
Den studerande ska dessutom självständigt kunna lösa arbetsuppgifter med 
hjälp av olika slags tekniska avbildningar, manualer och journaler. 
 
Den studerande kan redogöra för regler gällande reparationer, underhåll och 
modifieringar av luftfartyg. 
 
Den studerande kan dokumentera inom arbetsområdet förekommande 
arbeten. 
 
Den studerande kan utföra och redogöra för olika typer av funktionsprov och 
felsökningstekniker. 
 
Den studerande kan hämta och tyda information ur manualer, tabeller eller 
databaser. 
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