
Gruppearbeid J 



Vi går sammen til 5 og 5 i grupper 

•  Hver gruppe får et tema som de skal diskutere. 

•  Det er ingen fasitsvar på noen av casene! 

•  Noter noen punkter på arket dere får utlevert. 

•  Vi møtes kl 15.45 og hører hva hver gruppe har kommet frem til.  



Problemstilling 1 
 
 
 

•  Hvordan kan vi redusere antallet ulykker som er 
et resultat av tap av kontroll i lufta? (LOC - I) 



Problemstilling 2 
 
 
 

•  Hva tror dere kan være noen av årsakene til 
økningen av tilfellene av VFR in to IMC, hva 
kan vi gjøre for å påvirke dette? 



Problemstilling 3 
 
 

•  Skolesjefens ansvar; «Når er nok nok»? 
ü  Flyklubben har en elev som er en «godt voksen mann». 
ü  Eleven «lærer sent», og viser generelt svak progresjon. 
ü Han har logget 60 timer, fløyet flere leksjoner solo, dog 

under tvil.  
ü Han har ca 15 normerte timer igjen av programmet. 

•  Hva bør skolesjefen gjøre, og hvordan? 

  



Problemstilling 4 
 
 

•  Hva kan vi som instruktører gjøre for at 
selvtilliten hos kommende piloter står i forhold 
til det reelle kunnskaps- og ferdighetsnivå? 
ü  En studie fra FAA (2015) viser at allmennflygere må ha en akkumulert erfaring på 

over 2.000 timer før de igjen blir like trygge som de var de første 100 timene etter at de 
har fått flysertifikat. Dette kan tyde på at de tre momentene som til sammen gir sikkerhet 
- kunnskaper+holdninger+ferdigheter – ikke stiger i samme takt etterhvert som vi får 
erfaring. Tvert i mot kan det tyde på at vi ikke klarer å øke kunnskaps- og 
ferdighetsnivå like raskt som selvtilliten øker. 

  



Problemstilling 5 
 
 
 

•  Hva legger dere i begrepet Airmanship, og 
hvordan vurderer (grader) vi en elevs airmanship? 



Airmanship – Wikipedia.... 

•  Airmanship covers a broad range of  desirable behaviors and abilities in 
an aviator. It is not simply a measure of  skill or technique, but also a 
measure of  a pilot’s awareness of  the aircraft, the environment in which 
it operates, and of  his\her own capabilities. 


