
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  FLYA04 
2. Kursens namn Människans förutsättningar och begränsningar 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 6 

5. Beslutsuppgifter Godkänd av TFHS styrelse 2008-01-14 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
 

2. Ämne, om tillämpligt  

3. Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet 

Trafikflygarutbildning. Kursen kan också ges som fristående 

kurs. 

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska. 

 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Visa förståelse för fysiologiskt begränsande faktorer 

avseende människans prestationsförmåga i samband 

med flygning. 

• Visa grundläggande förståelse för flygpsykologi och 

dess konsekvenser på människans prestationsförmåga i 

samband med flygning.  

2. Färdighet och förmåga • Visa förmåga att uttrycka sig inom ämnesområdet 
Human Factors. 

• Kunna diskutera, uppmärksamma och reflektera över 

vetenskapliga problem inom ämnet human factors. 

• Visa förmåga att analysera och ta hänsyn till human 
factors relaterade problem som kan uppstå under 

flygning. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• Visa förmåga att inom Human Factors reflektera över 
sin etiska roll i ett större säkerhetssystem. 

 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

Kursen består huvudsakligen av två delar. Första delen 

behandlar grundläggande aspekter av flygfysiologi omfattande 

kroppens cirkulations- och respirationssystem, sinnen, syn, 

balans, hörsel, hälsa och förgiftning. Dessutom genomgås 

atmosfärens grundläggande element och dess påverkan på 

människans prestationsförmåga. 

 

Kursens andra del behandlar psykologiska aspekter på 

människans prestationsförmåga i samband med flygning. 

Delarna som ingår är generell flygpsykologi, cockpit 

management, automation, beslutsfattande, Human Error, hög 

och låg arbetsbelastning samt personlighet.  



 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och 

seminarier. 

2. Examinationsformer Examination sker i form av internetbaserade eller 

klassrumsbundna Progress Test vid tre tillfällen under kursen.  

De  internetbaserade testerna är tidsbegränsade och kan 

utföras från valfri dator med bredbandsuppkoppling. Kursen 

avslutas med ett Final Test, på utbildningsorten, som omfattar 

hela kursens innehåll. För godkänt krävs minst 75 % rätt på 

genomförda Progress test samt Final test. 

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd.  

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 

godkänd på samtliga Progress test och Final test.   

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

 

4.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur  Nordian AS , Human Performance and Limitations, 

Sandefjord 2007. 
    
 
 
9. Övrigt:  

Innehållet i denna kurs är även godkänt av Luftfartsstyrelsen (se TFHS manual CTMD, 

under ämnet: Human performance and limitations).   
 
 
 
 
  


