
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  FLYA44 
2. Kursens namn Human Factors 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 10 hp 

5. Beslutsuppgifter Fastställd av TFHS styrelse 2008-03-28 

6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Aeronautiska vetenskaper 

2. Ämne, om tillämpligt  

3. Typ av kurs och dess 
inplacering i 
utbildningssystemet 

Kursen är en obligatorisk kurs inom utbildningsprogrammet 

trafikflygarutbildning och ingår i dess sista skede. Kursen 

ingår i flyglärarutbildningen och kan också ges som fristående 

kurs. 

4. Undervisningsspråk Undervisningen sker på svenska och engelska. 

 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • Visa kunskap om grundläggande idéer, teorier, 

principer och synsätt på människans och 

organisationers bidrag till säkerhets- och 

riskhantering. 

• Visa kunskap om olika metoder samt om förekommande 
fördomar när det gäller säkerhets- och 

incidentanalyser. 

2. Färdighet och förmåga • Visa förmåga att analysera och dra lärdom av tidigare 
händelser genom att rekonstruera lokala 

förnuftighetsprincipen och sätta human performance i 

sitt sammanhang. 
• Visa färdigheter när det gäller att identifiera olika 

problem i samband med human factors, såsom 

informationsöverbelastning, kognitiv 

målfixering/låsning, oförmåga att omsätta kunskap till 

praktik och automatiseringsöverraskningar. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• Kunna undvika dömande språk och att dra förhastade 
slutsatser genom bedömningar av tidigare händelser 

och i stället försöka tolka människor i nuet.  

• Visa förmåga att stötta en organisations lärande av 
misslyckande. 

• Kunna se både möjligheter och begränsningar för 

framsteg inom speciellt säkerhetskritiska områden.  

• Visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna 

reflektera over sin etiska roll i ett större 

säkerhetssystem. 

• Visa förmåga att inom de aeronautiska vetenskaperna 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta 

vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 



 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

• Kursen består av föreläsningar, presentationer och 
diskussioner om dagens idéer, principer och åsikter om 

human factors i en komplex och säkerhetskritisk omgivning 

eller system. Genom att fokusera på att rekonstruera den 

lokala förnuftigheten vid tiden för en olycka kommer 

kursen att kunna hjälpa studenten att förstå varför ett visst 

beteende verkade logiskt vid ett specifikt tillfälle. 

Betydelsen av organisationens kontext när man skapar 

krav för mänskligt beteende och säkerhet, kommer också 

att diskuteras.  

 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och 

övningar. 

2. Examinationsformer Följande examinationsformer kan förekomma: muntlig 

och/eller skriftlig tentamen vid delkursens slut, fortlöpande 

examination inom ramen för undervisningen, d.v.s. genom 

hemuppgifter, uppsatser och seminarier. 

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 

 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 

ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till TFHS rektor 

senast en vecka efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
på olika delar av kursen 

 

 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
 

 
8. Litteratur 
1. Litteratur Dekker, S.W.A. (2006). The field guide to understanding human error. 

Aldershot UK: Ashgate Publishing Co. ISBN 0 7546 1917 6 
(Hardback). ISBN 0 7546 1924 9 (Paperback) 
 
Snook, S (2000). Friendly fire: The accidental shootdown of two US 
Black Hawks over Northern Iraq. Princeton, NJ: Princeton 
University Press. ISBN 0 6910 0506 0 (Hardback). ISBN 0 6910 
9518 3 (Paperback)  

 

 
9. Övrigt 
 


