
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod   
2. Kursens namn Flygningens grundprinciper 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 5 

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 kunskap om strömning i gaser och vätskor. Visa 

kunskap om statiskt och dynamiskt tryck och 

förhållandet mellan dem. Visa kunskap om krafter och 

Newtons 3 lagar och hur de kan appliceras inom 

aerodynamiken. 

• Visa ingående kunskap om lyftkraft och motstånd. 

• Visa ingående kunskap om flygplanets 3 axlar. 

• Visa ingående kunskap om stabilitet, både statisk och 
dynamisk. 

• Visa grundläggande förståelse för hur aerodynamiken 
påverkar en flygning. 

2. Färdighet och förmåga • Visa förmåga att använda kunskaper om aerodynamik 
vid planering av flygning för att därigenom vara i stånd  

att på ett säkert sätt framföra flygplanet med förståelse 

för dess prestanda och begränsningar. 

• Visa färdighet att på ett rutinmässigt och effektivt sätt 
ta fram information om ett specifikt flygplan. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

  

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

Kursen behandlar de olika ämnen som berör flygplanets 

aerodynamik för att få insikt i och generell kunskap om vilka 

krafter som under flygning verkar på flygplanet, hur lyftkraft 

genereras och vilka prestandamässiga begränsningar man 

har. 

Under kursen diskuteras de problemställningar som man som 

pilot ställs inför samt de mest lämpliga tillvägagångssätten vid 

uppkommande av onormala lägen eller störningar. 



 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, 
Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och 

övningar. 

2. Examinationsformer Examination sker i form av Progress Test vid fem tillfällen 

under kursen. Testerna är tidsbegränsade. Till hjälp används 

kalkylator. 

Kursen avslutas med ett Mandatory Test, som omfattar hela 

kursens innehåll. För godkänt krävs minst 75 % rätt på 

genomförda progress tests samt Mandatory 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 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 AS, Principles of Flight (2007) 

 

 

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

under ämnet: Principles of Flight). 

 
 
 
 
  


