
Kurs för  flygtekniklärare 
på gymnasieskolans 
 flygteknikprogram

Rapport gällande testutbildning i komposit



Sammanfattning
Under våren har TYA i ett av sina uppdrag arrangerat en kurs i  komposit 
för gymnasielärare. Syftet var tvådelat:

•  Att öka kompetensen om komposit hos gymnasie lärare 
som undervisar i materiallära och underhållsteknik på 
Flygteknikprogrammet.

•  Att efter kursens slut genomföra en utvärdering som visar 
om kursen ligger på rätt nivå för en kompetensutveckling hos 
 lärarna.

Kursen fick bra omdömen avseende innehåll, omfattning, struktur, tempo 
och kursledning. Majoriteten av kursdeltagarna menar att de kommer 
att ha nytta av den genomgångna kursen om komposit i framtida under
visning på gymnasiet. Trots detta anser flera av kursdeltagarna att kursen 
till stor del var en repetition i kompositkunskap mer än en påbyggnad. 
För eventuella framtida kurser påpekade kursdeltagarna att tydligare 
utvärd ering av förkunskaper behöver göras för att kursen ska hamna på 
rätt kunskaps nivå. Flera ansåg också att det vore bra att varva teori med 
praktik, till exempel lagning eller tillverkning i komposit.

Bakgrund
På TYAs årliga branschrådsmöte inom flyg har på senare år bristen på 
kompositkunskap bland flygmekaniker och flyg tekniker diskuterats. Ett 
led i att öka kunskapen om komposit inom de flygtekniska yrkesgrupperna 
är att eleverna på gymnasieskolans flygteknikprogram undervisas i kom
posit. När TYA ställt frågan till lärarna på gymnasiets flygteknikutbildning 
om de undervisar eleverna i komposit har svaret varierat. Detta föranledde 
att TYA i ett uppdrag under 2022 genomförde två utbildningsinsatser 
riktade till gymnasielärare som undervisar i materiallära och underhålls
teknik på Flygteknikprogrammet. Syftet med utbildningsinsatsen var att 
öka lärarnas kunskap inom komposit. Efter kursen har en utvärdering 
genomförts.

Samtliga rättigheter till produkter, material och tjänster som TYA tagit fram och tillhandahåller, inklusive upphovsrätt och 
andra immateriella rättigheter, tillhör TYA, om inte annat uttryckligen anges.

Komposit 
Komposit bildas av kombinationen av starka och styva fibrer 
som exempelvis kol och glasfiber samt så kallat matris
material, oftast plast. Sammansättningen bildar ett nytt lätt 
och starkt material.

Att bli kunnig inom komposit kräver ny kunskap samt övning. 
En tekniker eller mekaniker i flygbranschen behöver i allt 
större utsträckning kompetens inom komposit. För att 
kunna reparera eller tillverka kompositdelar krävs specialist
kunskap i komposit och med det ytterligare vidareutbildning.

I gymnasieskolans flygteknikprogram ingår materiallära samt 
underhållsteknik. Inom dessa ämnen studeras flera material
typer och dess egenskaper dock behöver undervisning i 
komposit utökas för att möta branschens framtida behov. 
Gymnasieskolans lärare i flygtekniska ämnen behöver därmed 
öka sin egen kunskap i komposit för att kunna ge  eleverna den 
kompetens som krävs för att vara anställningsbara.

Genomförande
Före kursstart diskuterades vilka delar en kompetens höjande 
kurs bör innehålla. Ett flertal möten föregick kursen och 
vid dessa möten deltog branschrepresentanter, skydds
ombud samt lärare. Kontakt togs med Element Materials 
Technology i Linköping som fick uppdraget att sätta ihop 
en tvådagarskurs med syfte att öka lärarnas kunskap om 
komposit. Kursplanen innehöll:

• Hälsorisker och arbetsmiljö
• Rengöring 
• Lim och tätningsmedel 
• Gummi 
• Komposit och reparation 
• Oförstörande provning
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Utvärdering
Utvärderingen sändes till deltagarna direkt efter kursens 
genom förande och samtliga deltagare svarade. 

Utvärderingen visade att ingen av kursdeltagarna uttryck
te missnöje med kursen som helhet. Tvärtom var de flesta 
(84 procent) positiva till kursen som helhet (se Figur 1) vilket 
även gällde deras omdöme om kursledarnas undervisning 
(se Figur 2).

De kände sig även stärkta i sin egen förmåga att under
visa i grunderna om komposit efter genomgången kurs (se 
Figur 3). 

Ingen av deltagarna upplevde att de hade för lite kunskaper 
för att delta i kursen. Drygt hälften av dem tyckte att de hade 
för mycket förkunskaper.

En övervägande del av deltagarna ansåg att kursens nivå 
var väl anpassad i förhållande till undervisningsmålen för 
gymnasie skolans materiallära (se Figur 4).

Kursens tempo upplevdes som lagom, likaså kursens upp
lägg och struktur. Viss kritik riktades mot kursens innehåll 
som inte helt tillgodosåg lärarnas behov för den fortsatta 
undervisningen i kompositlära. Knappt hälften hade velat se 
mer innehåll fokuserat på undervisningsmålen. 
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Figur 1: Om du bedömer kursen som helhet, vilket 
omdöme skulle du ge den? 
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Figur 2: Hur bedömer du kursledarens undervisning?
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Figur 3: Har din förmåga att själv undervisa i grund
erna om komposit för gymnasieelever påverkats efter 
genomgången kurs?
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Figur 4: Hur bedömer du kursens nivå i förhållande till 
undervisningsmålen för gymnasieskolans materiallära?
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TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom transportbranschen. 

Vår verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status i transportbranschen och därmed bidra till ökad produktivitet och lön-

samhet. Inom vår sektor Flyg arbetar TYA bland annat för att få fram fler välutbildade flygtekniker och flygmekaniker via gymnasieskolan och yrkeshögskolan.

Resultat/Slutsats
Denna kurs genomfördes som ett led i att undersöka om en 
kompetenshöjande kurs i komposit för flygtekniklärare kan 
gagna elever på gymnasieskolans flygteknikprogram. 

Kursens genomförande fungerade bra och majoriteten av 
lärarna som deltog var nöjda med kursen och kände sig 
stärkta i sin egen förmåga att undervisa i komposit. Flera av 
lärarna hade dock önskat ett lite annorlunda upplägg med 
mer praktiska övningar och mer kvalificerad kunskap.

Slutsatsen som TYA drar är att det finns ett behov av 
kompetens höjande insatser i komposit för gymnasielärare 
som undervisar på gymnasieskolans flygteknikprogram. För 
att elever ska komma ut på arbetsmarknaden med modern 
och adekvat kunskap bör de undervisas i komposit under 
gymnasie tiden och yrkeshögskola. TYA rekommenderar 
skolor och myndigheter att ta i beaktan vikten av gymna
sielärares fortsatta kompetensutveckling för att kunna möta 
arbets marknadens krav.
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Transportfackens Yrkes och Arbetsmiljönämnd
Box 1826, 171 26 Solna | 08734 52 00  
Epost: info@tya.se | Webb: www.tya.se

Vi på TYA utvecklar anslutna  företag och  
medarbetare i morgondagens transportbransch.

Vi driver på utvecklingen för säkrare och mer  
hållbara arbetsmiljöer.

Tillsammans med våra parter och företag,  
dess medarbetare samt skolor och myndigheter 
arbetar vi för att skapa Sveriges bästa jobb.
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