
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  FLYA32 
2. Kursens namn Allmän flygplanlära 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 11 

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 och är uppdelad i två delmoment: 

system & motor och instrument. Kursen kan också ges som 

fristående kurs.   

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska. 

 
 
3.a Mål (jfr learning outcomes) för system och motor delen: 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Visa generella kunskaper om flygplanets konstruktion.  

• Visa specifika kunskaper om flygplanets elektriska, 

hydrauliska, pneumatiska, avisnings- och 

bränslesystem.  

• Kunna utföra dragkraftsberäkningar för både 
propellerflygplan och jetdrivna flygplan. 

• Visa grundläggande förståelse för flygplanets syrgas- 
och brandskyddssystem. 

• Visa fördjupad kunskap om flygplanets elektriska 
generatorer och motorer med tillhörande 

reglerkretsar. 

• Visa grundläggande kunskap om radio – sändare, 
mottagare, frekvensband, propagation m.m. 

2. Färdighet och förmåga • Visa färdighet att före och under flygning förstå och 
övervaka de system som är nämda i första stycket. 

• Visa förmåga att applicera sina kunskaper även under 
onormala situationer. 

• Färdighet att på ett rutinmässigt och effektivt sätt finna 

information i flygplanets pilot operating handbook. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

 
3.b Mål (jfr learning outcomes) för instrumentdelen: 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Visa förmåga att tolka och förstå flygplanets olika 

instrument (man-machine interface). 

• Visa ingående kunskap om autopilotens integrering 
med andra system (autothrottle, FMS). 



• Visa ingående kunskap om ett flygplans skilda 

varningssystem (TCAS, ACAS, GPWS, EGPWS).  

2. Färdighet och förmåga • Före och under flygning, praktiskt kunna förstå och 
övervaka de system som är nämnda i första stycket. 

• Visa grundläggande förståelse för vilka instrument- 
relaterade faktorer som påverkar planeringen av en 

flygning. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• Visa förmåga att tolka och värdera alla tillgängliga 
data för en kommande flygning samt under flygning. 

• Visa förmåga att fatta beslut efter givna 
förutsättningar för att upprätthålla hög flygsäkerhet. 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

Kursen behandlar de olika ämnen som berörs för flygplanets 

tekniska uppbyggnad och system. 

   

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, 
Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och 

övningar. 

2. Examinationsformer Examinationen sker i form av internetbaserade Progress Test, 

tre per delmoment. Testerna är tidsbegränsade och kan utföras 

från valfri dator med bredbandsuppkoppling. Till hjälp 

används Jeppesen Route manual och tabell/diagramsamling. 

Kursen avslutas med ett Final Test per delmoment, 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, godkänd. 

2.  Grund för betyg på hel 
kurs 

För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget 

godkänd på samtliga delkurser.  

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: Aircraft General Knowledge; 1. Airframes & 

Systems, 2. Electrics, 3. Powerplant, 4. Instrumentation 

Jeppesen Route Manual for Examination 

CAP 697. 

 
 
9. Övrigt 
1. Innehållet i denna kurs är även godkänd av Luftfartsstyrelsen (se TFHS manual CTMD, 

under ämnet: AGK). 

 
 
 
 
  


