
Flygteknikprogrammet 
Du som är intresserad av kombinationen teknik och flygplan kommer att  kunna få en 
 intressant och lärorik utbildning vid Edströmska. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. 
Att använda ny teknik och lösa tekniska problem genom metodisk felsökning är en del av en 
flygteknikers vardag, även att dokumentera det utförda arbetet. Den här yrkesutbildningen 
ger dig stora valmöjligheter och chanser till jobb inom många branscher som kräver tekniskt 
kunnande. Du kan även välja kurser som ger dig grundläggande högskolebehörighet.

Att arbeta med flygplan ställer krav. Därför är det viktigt att du kan behålla lugnet i pressade 
situationer. Du bör också vara flexibel, kunna arbeta i team samt vara ansvarstagande.

Innehållet i och utformningen av utbildningen styrs till stor del av internationella överens
kommelser. De flesta manualer vi använder oss av är skrivna på engelska. Flygbranschen 
är en global arbetsmarknad, det innebär att du har möjlighet att få jobb utanför Sveriges 
 gränser. Om du väljer det här programmet är det en fördel att tycka om språk, särskilt  engelska. 

För att bli certifierad flygmekaniker behöver du ha färdigheter och kunskaper i olika 
 teoretiska delar enligt en internationell standard som kallas för EASA Del66 A.1. Om du 
 uppfyller vissa bedömningskriterier kommer du kunna genomföra alla dina teoriexamina
tioner enligt EASA redan under gymnasietiden och få det certifikat som behövs för arbete. 

Programmet är riksrekryterande, vilket betyder att man kan söka sig hit från hela Sverige.



Gymnasiegemensamma kurser
Engelska 5  100
Engelska 6*  100
Historia 1a1  50
Idrott och hälsa 1  100
Matematik 1a   100
Naturkunskap 1a1  50
Religionskunskap 1  50
Samhällskunskap 1a1  50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2* 100 
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3* 100

Programgemensamma kurser
Aerodynamik   100
Flyglagstiftning    50
Materiallära  flyg  100
Flygunderhåll  200
Ellära  flyg  100
Mänskliga faktorer  50
Fysik 1b1  100
Digitalteknik och flyginstrument  100

Inriktningskurser
Flygplansteknik  200

Programfördjupning
Gasturbinmotorer  200

Programfördjupning
Valbara kurser a 300p 
Kolvmotor  200
Entreprenörskap  100
Naturkunskap 1a2  50
Fysik 1b2  50
Matematik 2b  100 

Övrigt gemensamt 
Individuellt val  200
Gymnasiearbete  100 

*Kursen kan väljas bort, se text om nyhet.

Nyhet – hösten 2023
Från hösten 2023 ska kurser för grundläggande 
högskolebehörighet ingå i programstrukturen för 
alla yrkesprogram. Det innebär att omfattningen 
utökas från start men att elever får möjligheten att 
välja bort kurser. Alla elever kan fortfarande nå 
en yrkesexamen och fullständig gymnasieutbild
ning om 2 500 poäng. Det kommer även finnas 
möjligheter att uppnå grundläggande behörighet 
inom ramen för 2500 poäng. Valet görs under 
första gymnasieåret och mer information får du 
från skolan. Programstrukturen ska gå på  
remiss under vecka 43 till 46, förändringar  
kan därför ske.

Preliminär poängplan. Pågående förändringar hos Skolverket gör  
att poängplanen kan ändras till hösten 2023. Se text om nyhet. 
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Vill du veta mer? 
Kontakta Studieyrkesvägledare Carin Ahlbäck,  
02139 75 71, carin.ahlback@vasteras.se
Du kan också besöka oss på www.vasteras.se/edstromska


