
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod   
2. Kursens namn Meteorologi 

3. Nivå G 

4. Högskolepoäng 9  

5. Beslutsuppgifter Godkänd av TFHS styrelse 2008-01-14 
6. Ändringsuppgifter 2008-02-08 
 
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 ingår i dess första skede där den 

läses parallellt med övriga teoretiska kurser och med de tre 

första praktiska flygkurserna. 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 de fysikaliska processer som leder till 

molnbildning, siktnedsättningar och nederbörd av olika 

former. 

• Visa kunskap om vilka faromoment som kan förekomma i 

olika vädersituationer. 

• Visa övergripande kunskap om atmosfärens samman-
sättning och de processer som styr värmebalansen i 

troposfären och växthuseffekten. 

2. Färdighet och förmåga • Visa förmåga att optimalt planera flygning med hänsyn 

till vädrets inverkan och med högsta flygsäkerhet. 

• Visa färdighet och förmåga att korrigera höjdmäta-
ravläsningar med hänsyn till tryck och temperatur. 

• Visa specifik kunskap om de olika jetströmmarna och de 
faromoment i form av CAT som sammanhänger med 

dessa. 

• Visa färdighet om meteorologiska koder och kartor 
(isobarer, isohypser) så att färddokumentation med lätthet 

kan förstås och ligga till grund för en optimal planering 

med bibehållen flygsäkerhet. 

• Visa förmåga att urskilja de globala cirkulationssystemen 
och därmed sammanhängande klimatologiska 

förhållanden. Speciellt tropiskt väder och ITCZ med sina 

omfattande konvektiva system och tropiska cykloner. 

• Visa kunskaper inom meteorologi för att kunna planera 

flygning i komplicerade vädermiljöer i enlighet med 

instrumentflygregler. 



 
3. Värderingsförmåga och 

förhållningssätt 
• Visa så goda kunskaper i meteorologi att studenten i sin 

senare yrkesutövning kan planera flygverksamhet på ett 

korrekt sätt med hänsyn till vädrets inverkan och med 

bibehållen flygsäkerhet. 

• Visa förmåga att på vetenskaplig grund förstå sin 
yrkesroll i det globala miljöarbetet. 

 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

Kursen omfattar en teoretisk del med vissa grunder i 

atmosfärens fysik för att förstå de processer som pågår. 

Tyngdpunkten ligger sedan på flygsäkerhetsmässiga 

väderföreteelser och väderdokumentation enligt gällande 

regler. Klimatologi och tropiskt väder studeras mera 

översiktligt.  

 
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  

3. Ev. begränsningar av 
antalet 
examinationstillfällen 

Examination sker i form av internetbaserade eller 

klassrumsbundna Progress Test vid tre tillfällen under kursen. 

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. 

 
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 

eller motsvarande senast en vecka efter kursstart. 

 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda förkunskapskrav  

 
8. Litteratur 
1. Litteratur Nordian AS, Meteorology,  Sandefjord 2007 

ICAO Annex 3 

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

under ämnet: Meteorology). 

 


