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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg.  
Examenskommissionerna ingår ett avtal om anordnande av fristående examina med 
utbildningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. 
Fristående examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
 Fristående examen avläggs genom att examinanden vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter visar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3 Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt sätten 
att visa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga 
arbetsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att visa 
yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov kan 
kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 

Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid 
avläggandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten.  
 
Den personliga tillämpningen ska följa bestämmelserna om studerandes rättigheter och 
skyldigheter i 11 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (952/2011). 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering (personlig 
tillämpning) (43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 

Vid bedömningen av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska 
hur examinanderna har visat att de kan det som förutsätts i examensgrunderna i kraven på 
yrkesskicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedöm-
ningskriterier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig 
av olika och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir 
resultatet inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examens-
specifika särdrag i enlighet med examensgrunderna.  
 
Om examinanden har tillförlitliga dokument om tidigare visat kunnande, granskar bedöm-
arna hur de motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna före-
slår för examenskommissionen att dokumenten erkänns som en del av examenspresta-
tionen. Examenskommissionen fattar det slutliga beslutet om erkännande av tidigare visat 
kunnande som tillförlitligt utretts. 
 
Bedömningen av yrkesskicklighet är en process, där insamlingen av bedömningsmaterial 
och dokumenteringen av bedömningen spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet 
och för lärarna gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinan-
den ska klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. Exa-
minanden ska också ges möjlighet att själv bedöma sina prestationer. Examensarrangören 
gör upp ett bedömningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdel-
en, som undertecknas av bedömarna. Till en god bedömningsprocess hör också att efter 
detta ge examinanden respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas 
av examenskommissionen. 
 
Bedömare 
 

De personer som bedömer examinandens yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap inom 
det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer överens 
om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 

Rättelse av bedömning 
 

Examinanden kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den examens-
kommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om rättelse riktas 
till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört bedömarna 
besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär söka ändring av examens-
kommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6 Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. En anteckning om avlagd fristående 
examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett intyg över avlagd examen 
som är jämförbart med ett examensbetyg. Examensarrangören skaffar och undertecknar 
yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för examinanden. 
 
1.7  Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet i och anordnandet av utbildning-
en som förbereder för fristående examen i enlighet med examensgrunderna. Utbildningen 
och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar i ut-
bildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examenstill-
fällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
I utbildning som förbereder för fristående examen ska bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 
16 § i ovannämnda lag beaktas.  
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2  Uppbyggnaden av specialyrkesexamen i flygplansmekanik 
 
2.1  Kunnande som ska visas i specialyrkesexamen i flygplansmekanik  
 
De som har avlagt specialyrkesexamen i flygplansmekanik arbetar i nedan beskrivna 
flygtekniska expert-, kvalitets- och undervisningsuppgifter. 
 
De som har avlagt examensdelen Arbete i expertuppgifter arbetar i flygtekniska 
expertuppgifter (engineering) självständigt och i nära samarbete med intressentgrupper. 
De planerar underhållsåtgärder och utarbetar instruktioner under beaktande av 
tidsscheman, underhållskrav, luftfartsbestämmelser och exceptionella situationer. De 
skapar logiska och genomförbara helheter utifrån driftdata. De upprättar och tolkar avtal 
och använder projekt som verktyg. 
 
De som har avlagt examensdelen Arbete i kvalitetsaktiviteter arbetar i kvalitetskont-
rolluppgifter självständigt och i nära samarbete med intressentgrupper. De planerar, 
genomför och rapporterar de revisioner som genomförs enligt föreskrifterna och 
övervakar utförandet av de korrigerande åtgärderna. De deltar i organisationernas och 
kvalitetsorganisationens verksamhet på ett proaktiv och utvecklingsinriktat sätt. 
 
De som har avlagt examensdelen Arbete i undervisningsuppgifter arbetar i flygtekniska 
undervisningsuppgifter självständigt och i nära samarbete med intressentgrupper. De 
planerar och förbereder utbildningshelheter som uppfyller kraven och som är effektiva 
med tanke på lärandet och beaktar i detta att personer lär sig på olika sätt.  De undervisar, 
bedömer lärande, ger feedback och fungerar som övervakare och mottagare av 
lärdomsprov, prov och praktiska övningar. 
 
 

2.2  Examensdelar 
 
För att få specialyrkesexamen i flygplansmekanik ska en obligatorisk och en valfri 
examensdel avläggas. 
 
Den obligatoriska delen i specialyrkesexamen i flygplansmekanik är: 
3.1 Arbete inom flygplansteknik 
 
De valfria examensdelarna är: 
3.2 Arbete i expertuppgifter 
3.3 Arbete i kvalitetsaktiviteter 
3.4 Arbete i undervisningsuppgifter 
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3  Krav på yrkesskicklighet och grunder för bedömningen i 
specialyrkesexamen i flygplansmekanik 

 
Den yrkesskicklighet som krävs i examensgrunderna visas på basis av den av examens-
kommissionen godkända planen för anordnande av specialyrkesexamen i flygplansmeka-
nik i autentisk verksamhet vid examenstillfällen som ordnas enligt principen om personlig 
tillämpning. Vid dessa tillfällen påvisar examinanderna heltäckande den yrkesskicklighet 
som krävs i examensgrunderna. 
 
Vid examenstillfällena visar examinanderna sin förmåga att tillämpa sitt kunnande i 
varierande situationer och arbetsmiljöer. De visar också sin förmåga att bedöma och lära 
sig av erfarenheter samt att förbättra och börja använda nya arbetssätt. 
 
Examinandernas yrkesskicklighet bedöms vid examenstillfällen av bedömare som har fått 
introduktion i bedömningsuppgiften. Examinanderna ska ges möjlighet att själva utvärde-
ra sina prestationer. Bedömarna bedömer och dokumenterar det kunnande som exami-
nanderna har visat, och detta gör de med avseende på examens krav på yrkesskicklighet, 
föremål för bedömning och bedömningskriterier. I en god bedömningsprocess ingår 
också respons till examinanderna. Responsen kan ges till exempel efter att bedömnings-
förslaget har getts. 
 
Examinanderna kan ges möjlighet att komplettera sina examensprestationer muntligt. 
Bedömarna antecknar under samtalet sina observationer i en bedömningsblankett. På 
detta sätt säkerställs att examensprestationerna är heltäckande och bedömningen 
tillförlitlig. Denna möjlighet kan ges i samband med att examinanderna avlägger en 
examensdel eller efter att alla examensdelar är avlagda. 
 
Bedömningen i specialyrkesexamen i flygplansmekanik görs separat för varje examensdel 
genom jämförelse av examinandens yrkesskicklighet med kraven på yrkesskicklighet i den 
aktuella examensdelen. Ett trepartsorgan ger examenskommissionen ett skriftligt förslag 
till hur examensdelen ska bedömas efter att examensprestationerna är slutförda enligt 
examensgrunderna och på ett heltäckande och tillförlitligt sätt. Trepartsorganet består av 
representanter för arbetsgivare, arbetstagare och lärare. 
 
 

3.1  Arbete inom flygplansteknik 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 iaktta luftfartslagen, -förordningarna och -föreskrifterna samt säkerhets- och kvalitets-

kraven i den egna organisationen och i gränsytorna med intressentgrupperna 
 kommunicera, handla konstruktivt och lösa konflikter med interna och externa intres-

sentgrupper och kunder 
 använda arbetsmetoder och verktyg som uppfyller kraven och göra upp investerings-

förslag 
 utveckla sitt eget och arbetslagets arbete samt genomföra och bedöma förändringar. 
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Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan iaktta luftfartslagen, -förordningarna och -föreskrifterna samt säker-
hets- och kvalitetskraven i den egna organisationen och i gränsytorna med intressent-
grupperna. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Iakttagande av 
lagstiftning och 
föreskrifter 

Examinanden
 följer i sitt arbete luftfartslagen, -föreskrifterna och –för-

ordningarna 
 beaktar i sitt arbete de frågor i arbetslagstiftningen, arbets-

avtalslagen och kollektivavtalen som inverkar på det egna 
och intressentgruppernas arbete 

 arbetar i enlighet med standarder, bästa rutiner, godkända 
metoder och dokumenterade instruktioner för luftfarten 

 iakttar företagets värderingar 
 iakttar i sitt arbete arbetsplatsens miljö- och säkerhetspolitik
 iakttar i sitt arbete principerna för hållbar utveckling 
 handlar i en nödsituation enligt företagets 

säkerhetsinstruktioner och kallar på hjälp till olycksplatsen 
 använder i en nödsituation lämplig brandsläcknings- och 

första hjälpen-utrustning. 
Iakttagande av säkerhets- 
och kvalitetskrav 

Examinanden
 bedömer samarbetspartnernas, leverantörernas och/eller 

underleverantörernas kvalitetsnivå (kvalitetsmått) i förhål-
lande till avtalad nivå (avtal) 

 vidtar vid observation av en avvikelse omedelbart korriger-
ande åtgärder, förhindrar ytterligare skador och meddelar 
sin chef om saken 

 rapporterar observerade brister och avvikelser i enlighet 
med rutiner som överenskommits om i företaget och i 
enlighet med kvalitetssystemet 

 hanterar avvikelser analytiskt och försöker hitta grund-
orsakerna till dem 

 iakttar säkerhetskulturen inom luftfarten 
 beaktar mänskliga faktorer i sitt eget och i intressentgrup-

pernas arbete 
 identifierar potentiella faror och deras sannolika konsek-

venser 
 främjar flygsäkerheten genom sitt handlingssätt. 
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Examinanden kan kommunicera, handla konstruktivt och lösa konflikter med interna och 
externa intressentgrupper och kunder. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Samarbets- och 
kommunikationsfärdighet
er 

Examinanden
 främjar genom sitt handlingssätt utvecklingen av ett jämlikt 

och gott arbetsklimat, arbetsmotivation och arbetstillfreds-
ställelse 

 är en uppmuntrande arbetskamrat 
 beaktar i sitt arbete yrkesskickligheten och samarbetskom-

petensen hos dem som arbetar på den egna arbetsplatsen 
och hos intressentgrupperna 

 medlar i konflikter på sin arbetsplats på ett konstruktivt sätt 
 medlar i konflikter med intressentgrupperna och under-

leverantörerna på ett konstruktivt sätt 
 kommunicerar aktivt med omgivningen 
 behärskar de allmänna termerna och facktermerna och kan 

kommunicera muntligt och skriftligt på engelska 
 uppträder på ett förtroendeingivande och artigt sätt 
 kan presentera frågor inom sitt ansvarsområde och för-

handla om dem med intressentgrupper 
 agerar naturligt och interaktivt i en mångkulturell miljö. 

Bemötande av kunder Examinanden
 beaktar i sitt arbete företagets och det egna ansvarsområ-

dets produkt- och serviceportföljer 
 lyssnar på kunden och agerar kundorienterat 
 ger råd, instruerar och rådgör med kunden om totalservice 
 följer tystnadsplikten när det gäller person-, affärs- och 

yrkeshemligheter 
 bedömer kvaliteten på och omfattningen av det egna 

ansvarsområdets samarbets- och nätverksrelationer med 
avseende på smidig verksamhet 

 bygger upp och upprätthåller fungerande kund- och 
samarbetsrelationer 

 beaktar kundservicens inverkan på den egna organisa-
tionens försäljningsresultat 

 bedömer hur olika forum, evenemang och möten inverkar 
på kundrelationerna och företagets framgång. 
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Examinanden kan använda arbetsmetoder och verktyg som uppfyller kraven och göra upp 
investeringsförslag. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärskandet av arbets-
metoder och verktyg 
samt uppgörande av 
investeringsförslag 

Examinanden
 använder arbetsmetoder som uppfyller kraven och som 

man kommit överens om på arbetsplatsen 
 rapporterar brister som han/hon observerat i arbets-

metoderna och verktygen och åtgärdar bristerna i enlighet 
med de överenskomna rutinerna 

 använder begrepp som är gängse inom branschen och som 
är etablerade på arbetsplatsen vid kommunikation med 
interna och externa intressentgrupper 

 utnyttjar och använder i sitt arbete företagets produktions-
styrnings- och informationssystem 

 använder informationssöknings- och kommunikations-
verktyg samt IT-lösningar som är typiska inom branschen 
och i företaget 

 skaffar och reserverar nödvändiga resurser i enlighet med 
överenskomna rutiner 

 utarbetar för de resurser som fattas ett investeringsförslag 
som beaktar kostnader, intäkter, besparingar och 
återbetalningstider  

 rapporterar sitt arbetsresultat enligt godkända rutiner 
 beaktar i sitt arbete företagets marknads- och 

verksamhetsområden 
 utför sitt arbete kostnadseffektivt och i samma arbetstakt 

som en person som är verksam i yrket. 

Examinanden kan utveckla sitt eget och arbetslagets arbete samt genomföra och bedöma 
förändringar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Utveckling av det egna 
och arbetslagets arbete 
samt genomförande och 
bedömning av 
förändringar 
 

Examinanden
 reflekterar över sin egen arbetsprestation  
 anpassar sig om omständigheterna förändras 
 bedömer nivån på det egna arbetets kvalitet med hjälp av 

företagets kvalitetsmått 
 bedömer kritiskt och systematiskt riskerna relaterade till det 

egna arbetet och arbetsplatsens verksamhet 
 drar nytta av respons från intressentgrupper och företagets 

anställda vid förbättring av verksamheten 
 är utvecklingsinriktad vid arbete mot målen 
 hittar i sitt arbete motiverade och genomförbara 

utvecklingsobjekt och nya möjligheter 
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 undersöker kundernas behov och krav för att kunna 
utveckla tjänster och produkter 

 använder metoder och verktyg som man kommit överens 
om i organisationen för att föreslå utvecklingsobjekt 

 utarbetar planer för genomförande av utvecklingsidéer 
 genomför förändringar 
 utvärderar förändringar 
 ger feedback och föreslår ändringar i planerna. 

 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sitt kunnande enligt sina arbetsuppgifter i en verklig eller verklig-
hetsliknande arbetsmiljö. De sköter arbetsuppgifter inom sitt eget ansvarsområde med 
hjälp av organisationens kommunikations-, produktionsstyrnings- och informationssys-
tem. De deltar enligt sitt ansvarsområde vid ordnande och genomförande av olika interna 
eller externa möten. Deras arbete stöder organisationens helhetsprocess och i arbetet 
beaktar de den centrala lagstiftningen och instruktionerna. De rapporterar utfört arbete 
och arbetsresultat enligt rutiner som är godkända i organisationen. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandernas arbete och ger en skriftlig bedöm-
ning av det. Examinanderna kan komplettera påvisandet av kunnandet under examens-
prestationen muntligt och eventuellt skriftligt med dokument som de själva tagit fram och 
som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 
 
 
3.2  Arbete i expertuppgifter 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 

Examinanden kan 
 planera underhållsåtgärder, ändringsåtgärder och exceptionella åtgärder samt utarbeta 

arbets- och bruksanvisningar 
 analysera driftdata, dra välgrundade slutsatser och optimera arbetet i samarbete med 

intressentgrupper med hjälp av verktyg och underhållsdata som uppfyller kraven 
 upprätta och tolka avtal samt hantera projekt. 
 

Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan planera underhållsåtgärder, ändringsåtgärder och exceptionella 
åtgärder samt utarbeta arbets- och bruksanvisningar. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Behärskande av 
tidsscheman och 
exceptionella fall 
 

Examinanden
 utför planering på kort, medellång och lång sikt i 

enlighet med godkända rutiner 
 kommer överens om underhållsåtgärder i enlighet med 

de angivna tidpunkterna i underhållskraven 
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 följer vid störningar och exceptionella situationer (t.ex. 
Aircraft on Ground, AOG) föreskrifterna och överens-
komna rutiner för att åtgärda problemen 

 stöder produktionen vid hantering av exceptionella fall. 
Behärskande av 
ändringsarbeten och 
instruktioner 

Examinanden
 bedömer servicebulletinerna inom sitt eget ansvarsom-

råde (Service Bulletin, SB) och luftvärdighetsdirektivet 
(Airworthiness Directives, AD) 

 bestämmer utifrån servicebulletiner (SB) och luftvärdig-
hetsdirektiven (AD) vilka åtgärder som krävs 

 utarbetar arbetsinstruktioner (t.ex. Engineering Order, 
EO) inom ramen för luftfartsföreskrifterna 

 bestämmer, väljer och/eller beställer det material som 
åtgärden kräver 

 övervakar hur åtgärderna framskrider i produktionen 
 stöder produktionen vid utförande av åtgärderna 
 ändrar instruktionerna utifrån erhållen respons och 

observationer 
 dokumenterar och arkiverar arbetsresultaten i enlighet 

med luftfartsföreskrifterna och organisationens rutiner 
 rapporterar sina arbetsresultat i enlighet med överens-

komna rutiner. 

Examinanden kan analysera driftdata, dra välgrundade slutsatser och optimera arbetet i 
samarbete med intressentgrupper med hjälp av verktyg och underhållsdata som uppfyller 
kraven. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Analys av data och 
optimering av 
verksamheten 

Examinanden
 analyserar driftdata som gäller det egna ansvarsområdet 
 beslutar utifrån analyserade data om korrigerande åtgär-

der 
 kommer överens om underhåll samt losstagning, mon-

tering eller byte av delar och utrustning i samarbete med 
den övriga organisationen  

 utarbetar instruktioner utifrån besluten 
 optimerar tidpunkterna för underhållen inom sitt an-

svarsområde samt losstagningarna, monteringarna och 
bytena 

 optimerar underhållsprogrammen och -kraven inom sitt 
ansvarsområde i samarbete med den övriga organisa-
tionen 

 förbereder och håller möten som gäller tillförlitlighets-
baserad verksamhet och annan liknande operativ 
verksamhet 

 följer goda mötesrutiner, förhandlar konstruktivt och 
medlar i konflikter. 



17 

Användning av verktyg, 
underhållsdata och 
manualer 

Examinanden
 använder verktyg som uppfyller kraven 
 använder officiella underhållsdata och manualer 
 använder i sitt arbete företagets produktionsstyrnings- 

och informationssystem 
 använder i sitt arbete informations- och kommunika-

tionstekniska hjälpmedel 
 avhjälper störningar i den process som ingår i det egna 

ansvarsområdet  
 kommer överens om att åtgärda fel som observerats i 

underhållsdata i enlighet med föreskrifterna och 
rutinerna 

 uppdaterar underhållsdata och manualerna för det egna 
ansvarsområdets del. 

Examinanden kan upprätta och tolka avtal samt hantera projekt. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kunskaper i ekonomi och 
avtalsfrågor samt 
samarbetskompetens  

Examinanden
 konkurrensutsätter underleveranser inom det egna 

ansvarsområdet i enlighet med organisationens rutiner 
 gör upp eller förbereder anbud på produkter och tjänster 

inom det egna ansvarsområdet 
 upprättar avtal med intressentgrupper 
 tolkar avtal och håller sig inom ramen för dem 
 väljer ersättande reservdelar och -utrustning för delar 

och utrustning, med hänsyn till genomloppstid, 
tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. 

Kompetens i projektarbete 
och information  

Examinanden
 utarbetar genomförbara tidsplaner för projekt 
 anpassar projektens tidsplaner efter andra projekt och 

efter produktionen 
 väljer och reserverar personer och resurser för projekten 
 styr projektarbetet 
 rapporterar projektarbetet 
 utarbetar en genomförbar informations- eller 

utbildningsplan för information om förändringar 
 tar fram informations- eller utbildningsmaterial för det 

egna ansvarsområdets del 
 övervakar informationen eller utbildningen 
 utvärderar informationen eller utbildningen på grundval 

av erhållen feedback och gör nödvändiga förändringar. 
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Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sitt kunnande enligt sina arbetsuppgifter i en verklig eller verklig-
hetsliknande arbetsmiljö. De sköter arbetsuppgifter inom sitt eget ansvarsområde med 
arbetsmetoder och verktyg som uppfyller kraven och som är godkända i organisationen 
samt produktionsstyrnings- och informationssystem. De planerar åtgärder och utarbetar 
instruktioner inom ramen för tidsscheman, underhållskrav, luftfartsföreskrifter och excep-
tionella situationer. De analyserar driftdata och drar motiverade slutsatser om åtgärder 
som är optimala med tanke på verksamheten samt kommunicerar med intressentgrup-
perna. De upprättar och tolkar avtal samt deltar i planering, genomförande och hantering 
av projekt tillsammans med interna och externa kunder.  
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandernas arbete och ger en skriftlig bedöm-
ning av det. Examinanderna kan komplettera påvisandet av kunnandet under examens-
prestationen muntligt och eventuellt skriftligt med dokument som de själva tagit fram och 
som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 
 
 
3.3  Arbete i kvalitetsaktiviteter 
 
Krav på yrkesskicklighet 
Examinanden kan 
 arbeta i kvalitetsaktiviteter och planera revisioner 
 agera i revisionssituationer, dokumentera revisioner och övervaka genomförande av 

korrigerande åtgärder 
 för intressentgrupperna utarbeta rapporter som hänför sig till kvalitetskontrollen och 

utveckla det egna arbetet samt organisationernas och kvalitetsorganisationens 
verksamhet. 

 

Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta i kvalitetsaktiviteter och planera revisioner.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kompetens i samarbete 
och kundservice 

Examinanden
 beaktar kundernas önskemål och behov vid planering av 

kvaliteten och säkerheten i verksamheten 
 motiverar förutsättningarna för att ge en person fullmakt 

eller att utse en person för en viss uppgift i enlighet med 
gällande instruktioner och föreskrifter 

 ger råd och instruerar organisationen i att dokumentera 
och utveckla rutiner 

 ger organisationens ansvariga personer vägledning om 
förfarandet vid ändringar i handboken 

 ger vägledning i uppgifter som gäller ansökan om och 
ändring av tillstånd 



19 

 ger vägledning i användning och utveckling av produk-
tions- och informationssystem ur kvalitetssynvinkel 

 ger kunder råd i frågor som gäller föreskrifter och 
tolkning av dem. 

Planering av revisioner Examinanden
 väljer revisionsobjekt 
 motiverar valet av revisionsobjekt 
 gör en revisionsplan i enlighet med luftfartsföreskrifterna 

och företagets rutiner 
 väljer revisionsmetoder som är lämpliga för objekten 
 förbereder revisionen 
 förbereder det inledande mötet 
 kommer överens om tidsscheman med den organisation 

som genomför revisionen. 

Examinanden kan agera i revisionssituationer, dokumentera revisioner och övervaka 
genomförande av korrigerande åtgärder. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Agerande i 
revisionssituationer 

Examinanden
 ordnar det inledande mötet för revisionen 
 jämför den faktiska verksamheten i organisationen med 

den verksamhet som beskrivs i verksamhetshandböckerna 
 jämför de krav som beskrivs i verksamhetshandböckerna 

med kraven i luftfartsföreskrifterna 
 jämför kompetensen hos de personer som är verksamma i 

organisationen med den kompetens som krävs i 
föreskrifterna 

 informerar vid revisionen om innehållet i de centrala 
avtalen och föreskrifterna som kunden måste följa 

 utför revisionen neutralt och motiverar sina slutsatser 
 ordnar det avslutande mötet för revisionen 
 ger organisationen en uppfattning om de observationer 

som sannolikt kommer att antecknas om verksamheten 
 lyssnar på och tar hänsyn till organisationens synvinkel i 

fråga om revisionen och observationerna. 
Dokumentering och 
uppföljning av revisionen 

Examinanden
 dokumenterar revisionen i enlighet med organisationens 

rutiner 
 antecknar i informationssystemen observationerna 

inklusive hänvisningar till föreskrifterna och nivåerna  
 bestämmer svarstider för observationerna 
 informerar andra i organisationen om observationerna i 

enlighet med föreskrifter och organisationens rutiner 
 säkerställer att de korrigerande åtgärderna framskrider i 

fråga om de observationer som inte ännu åtgärdats 
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 kontrollerar att tidsfristerna för observationerna följs 
 behandlar svaren på observationerna 
 godkänner eller underkänner de givna svaren och ber om 

ytterligare utredningar 
 kräver att organisationen vidtar korrigerande åtgärder som 

beaktar grundorsaken 
 avslutar och arkiverar revisionen. 

Examinanden kan för intressentgrupperna utarbeta rapporter som hänför sig till 
kvalitetskontrollen och utveckla det egna arbetet samt organisationernas och 
kvalitetsorganisationens verksamhet. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Rapportering och 
information 

Examinanden
 utarbetar rapporter relaterade till kvalitetsaktiviteterna 
 utarbetar de regelbundna kvalitetsgranskningarna i 

enlighet med organisationens rutiner 
 delar med sig och sprider kvalitetsmedvetenhet till 

organisationens och intressentgruppernas aktörer 
 har ett nära samarbete med myndigheterna 
 har ett kontinuerligt samarbete med ansvariga personer. 

Utveckling av verksamhet Examinanden
 bedömer de använda kvalitetsledningssystemens 

funktionalitet och effektivitet 
 deltar i fortbildning inom det egna området 
 deltar i nationellt och internationellt samarbete, t.ex. ge-

nom att delta i konferenser och arbetsgrupper eller genom 
att kommentera föreskrifter som håller på att ändras 

 följer utvecklingen av föreskrifterna 
 förutser de förändringar och krav som de nya föreskrif-

terna för med sig 
 informerar samarbetspartnerna om kommande ändringar i 

kvalitetsfrågor och föreskrifter. 
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sitt kunnande enligt sina arbetsuppgifter i en verklig eller verklig-
hetsliknande arbetsmiljö. De sköter arbetsuppgifter inom sitt eget ansvarsområde med 
arbetsmetoder och verktyg som uppfyller kraven och som är godkända i organisationen 
samt verktyg och system för kvalitetskontroll. De planerar och genomför revisioner och 
möten i anknytning till dem. De agerar i revisionssituationer, dokumenterar revisionerna 
och övervakar genomförandet av korrigerande åtgärder i enlighet med kraven. De utar-
betar för intressentgrupperna rapporter som hänför sig till kvalitetskontrollen och deltar i 
organisationens eller kvalitetsorganisationens verksamhet och utvecklingsarbete samt 
utvecklar det egna arbetet. 
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Bedömarna observerar och bedömer examinandernas arbete och ger en skriftlig bedöm-
ning av det. Examinanderna kan komplettera påvisandet av kunnandet under examens-
prestationen muntligt och eventuellt skriftligt med dokument som de själva tagit fram och 
som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 
 
 
3.4  Arbete i undervisningsuppgifter 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden kan 
 arbeta i kundservicesituationer samt planera och förbereda utbildningshelheter 
 ta hänsyn till att människor lär sig på olika sätt och klara av undervisningssituationer 
 bedöma lärande, ge feedback, fungera som övervakare av prov/lärdomsprov och 

utveckla sitt lärarskap. 
 

Bedömning (föremål för bedömning och bedömningskriterier) 
 

Examinanden kan arbeta i kundservicesituationer samt planera och förbereda 
utbildningshelheter. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Kundservice och 
kostnadsmedvetenhet 

Examinanden
 ger kunden råd vid val av utbildningslösningar 
 beaktar i kundservicen särdragen i den flygtekniska utbild-

ningen samt förutsättningarna för att få behörighet och 
bemyndigande  

 ger kunden råd om avtalsvillkor och avtalsrutiner som är 
relaterade till flygutbildning 

 ger kunden råd om olika former av finansiering av 
utbildning 

 beaktar i kundservicen strukturerna, målen, innehållen och 
mängden minimiundervisning i läroplanerna i kategorierna 
A, B och C 

 prissätter utbildningstjänsterna under beaktande av fasta 
och rörliga kostnader 

 utarbetar en utbildningsplan och -budget.  
Planering och 
förberedelse av 
undervisning 

Examinanden
 utarbetar läroplaner och undervisningsprogram i enlighet 

med verksamhetshandböcker och föreskrifter 
 utarbetar planer för genomförande av lektioner, 

undervisningssituationer och undervisningsperioder 
 utarbetar personliga studieplaner 
 planerar normala undervisningssituationer för teoretiska 

och praktiska utbildningar under beaktande av mål, 
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innehåll, minimimängd undervisning och bedömningen av 
lärandet 

 väljer lämplig miljö för inlärningssituationen i fråga 
 använder och tillämpar olika undervisningsmetoder och 

motiverar sitt val 
 beaktar vid planeringen typiska och allmänt godkända 

människosyner och inlärningsteorier 
 tar fram provfrågor i enlighet med 

verksamhetshandboken 
 tar fram undervisningsmaterial i enlighet med 

verksamhetshandboken och standarderna inom 
branschen. 

Examinanden kan ta hänsyn till att människor lär sig på olika sätt och klarar av 
undervisningssituationer.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Beaktande av de 
studerande och hinder 
för lärande 

Examinanden
 tar hänsyn till människor som kommer från en annan 

kultur 
 beaktar nivåskillnaderna mellan de studerande 
 identifierar de vanligaste fysiska och psykiska faktorerna 

som bromsar lärandet 
 vägleder de studerande när de ansöker om stöd 
 tillämpar och ändrar sina planer för undervisningen inom 

ramen för instruktioner och föreskrifter. 
Agerande i 
undervisningssituationer 

Examinanden
 förbereder inlärningsmiljön 
 sätter upp mål och milstolpar för lärandet 
 drar nytta av de studerandes befintliga kunskaper och 

tidigare erfarenheter  
 fokuserar på kärnfrågorna i undervisningsinnehållen 
 främjar lärande med hjälp av åskådningsmaterial, utrust-

ning, applikationer och digitala medier 
 skapar en förtroendefull atmosfär i undervisningssitua-

tionen 
 behärskar sakinnehållet i det ämnesområde som han/hon 

undervisar i 
 har de kunskaper och färdigheter som behövs i yrket 
 motiverar de studerande 
 ger de studerande en aktiv roll och uppmuntrar dem att ta 

ansvar för sitt eget lärande 
 vägleder de studerande i studierna 
 agerar etiskt och ansvarsfullt samt visar andra respekt 
 organiserar tidsanvändningen och lägger upp undervis-

ningen effektivt och ändamålsenligt 
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 fyller i de dokument som hör samman med undervisning-
en i enlighet med instruktionerna och föreskrifterna. 

Examinanden kan bedöma lärande, ge feedback, fungera som övervakare av 
prov/lärdomsprov och utveckla sitt lärarskap. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier 
Bedömning och feedback Examinanden

 bedömer de studerandes prestationer, lärande och inlär-
ningsresultat 

 bedömer de studerandes framsteg som helhet och ageran-
de i förhållande till inlärningsmålen och de kritiska 
punkterna 

 bedömer de studerande och gör tillhörande dokumenta-
tion i enlighet med instruktioner och föreskrifter 

 ger feedback under och efter inlärningssituationerna 
 tar emot feedback på sitt eget arbete 
 bedömer kritiskt resultatet av den egna undervisningen. 

Organisering bedömning 
av teoriprov eller av 
bedömning som gäller 
praktiskt arbete 
 

Examinanden
 fungerar som övervakare/bedömare och förstår i denna 

uppgift hur de beslut som han/hon fattar inverkar på 
flygsäkerheten 

 observerar de studerandes prestationer 
 jämför de studerandes prestationer med bedömnings-

kriterierna 
 genomför proven och bedömningarna i enlighet med 

instruktioner och föreskrifter 
 bedömer de studerandes förmåga att arbeta som en 

ansvarsfull mekaniker 
 bedömer de studerandes förmåga att identifiera sina 

misstag 
 ingriper om en studerande uppför sig osakligt, bryter mot 

instruktioner och föreskrifter eller äventyrar flygsäker-
heten 

 behärskar själv de rätta tillvägagångssätten och arbetssät-
ten. 

Bedömning och 
utveckling av lärarskapet 
 

Examinanden
 reflekterar över sitt eget arbete 
 bedömer sina egna kunskaper och färdigheter samt 

förmåga att arbeta som lärare 
 bedömer hur den egna undervisningen inverkar på 

inlärningsresultaten 
 bedömer sitt sätt att motivera, sätta upp mål och bedöma 

lärande 
 förändrar sitt arbetssätt utifrån egen bedömning och 

feedback från andra 
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 upprätthåller och utvecklar sitt lärarskap genom att utnytt-
ja möjligheter till fortsatta studier och kompletterande 
utbildning 

 utarbetar åt sig själv en plan för förvärvande och 
upprätthållande av den yrkesskicklighet som krävs 

 skaffar med mångsidiga metoder information om de 
centrala principerna i fråga om lärande och undervisning. 

 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet 
 
Examinanderna visar sitt kunnande enligt sina arbetsuppgifter i en verklig eller verklig-
hetsliknande arbetsmiljö. De sköter arbetsuppgifter inom sitt eget ansvarsområde genom 
att använda arbetsmetoder som uppfyller kraven och som är godkända i organisationen 
samt lokaler, åskådningsmaterial och system avsedda för undervisning. De planerar och 
förbereder inlärningssituationer. De genomför undervisningssituationen med hänsyn till 
målgruppen och handlar på ett professionellt sätt i undervisningen. De bedömer lärande, 
ger feedback och fungerar som övervakare och mottagare av prov och praktiska övningar. 
De utvärderar sitt lärarskap och utarbetar planer för utveckling av sig själva och sitt 
arbetssätt. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandernas arbete och ger en skriftlig bedöm-
ning av det. Examinanderna kan komplettera påvisandet av kunnandet under examens-
prestationen muntligt och eventuellt skriftligt med dokument som de själva tagit fram och 
som i bedömd form utgör en del av bedömningsmaterialet. 
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