
/AVINOR 

NOK - kurskompendium for OPL 

NOK - kompendium til OPL kurs "" 1 "" 



/AVINOR 

Innhold 
Nyttige linker ........................................................................................................................................... 4 

NOK - in a nutshell .................................................................................................................................. 5 

Tanken og målet med Norsk opplæringskonsept; NOK ...................................................................... 5 

Avinors treningsfilosofi ........................................................................................................................ 6 

Tanker om læring og om metoder/verktøy ....... " .............................................................................. 6 

Fra evalueringskultur til utviklingskultur ............................................................................................. 6 

Faste OJTI grupper ............................................................................................................................... 7 

Personlig tilbakemelding og utvikling for alle om ... " ........................................................................ 8 

Forankring ............................................................................................................................................... 9 

Hva er forankring? ............................................................................................................................... 9 

Betydningen av forankring .................................................................................................................. 9 

Områder for forankring ..................................................................................................................... 10 

Verdiforankring ............................................................................................................................. 10 

Beslutningsforankring ................................................................................................................... 11 

Systemforankring .......................................................................................................................... 11 

Brukerforankring ........................................................................................................................... 11 

Forankring, eierskap og forpliktelser - tre sider av samme sak ........................................................ 12 

Veier til forankring ............................................................................................................................ 13 

Verktøy - Forankringsanalyse ............................................................................................................ 13 

Læringsmiljø .......................................................................................................................................... 13 

70-20-10 regelen ........................................................................................................................... 14 

Erfaringslæring - betydningen av refleksjon ..................................................................................... 14 

Læringssirkelen .............................................................................................................................. 15 

Verktøy .............................................................................................................................................. 15 

Aksjonslæring .................................................................................................................................... 19 

Utviklingssonen ................................................................................................................................. 19 

Øvelse: Læringsmiljø ......................................................................................................................... 20 

Kort om motstand mot læring og utvikling ....................................................................................... 20 

Øvelse: Motstand .............................................................................................................................. 21 

Trygghet, åpenhet og tillit ..................................................................................................................... 21 

Tillitsspiralen ..................................................................................................................................... 22 

Verktøy: Relasjonsbygging ................................................................................................................ 23 

NOK - kompendium til OPL kurs 



/AVINOR 

Tips for å skape trygghet, åpenhet, tillit .. " .. ""." ... " .. "" ... " ... " .. " .. " .. " .. " ... " ....... " ... " ... " .... " .. " ... 23 

Øvelse: Usikkerhet og tillit ... "." .. " .. "." .. " ... " .. " ... "." .. "." ........ " ...... " ...... " .. "" ... " ... "." ... " ... " ..... "."25 

Øvelse: Trygghet og tillit ....... "." .. " .. " ... "." ... " .. " .. " .. " .. " .. " .. " ... " ......... " ... " ... " ............. "." ... "" ...... "25 

Coaching - OJTI som coachende hjelper".""""""."""""""."""""."""""""""""""""""""""""""""25 

Situasjonsbestemt OJT ...................................................................................................................... 26 

........................................................................................................................................................... 27 

Hva er coaching? ." .. " .. " ........ "." ... " ........... """ .. "." ....... "."" .. ".""." .. " .. ".""." .. "."." ... " ... " .... " .. " .. 27 

Verktøy .............................................................................................................................................. 28 

Aktiv lytting .... " ............... "."." ... "." ..... " ......... "." .... " ......... " ....... "." ... " .. " ... " .... "." .... " .. " ... "".".28 

Spørsmål "" ..... "" ... ............. " ... " ..... " .. " ... " ...... "." ... "" .... " .. "" ..... " .. " .. " .. " ... "."."."" ... " ... " ... ".".29 

Støtte." .... " .... " .............. " ...... " ...... " .. " ................ " .......... " ... " .. " .......... " ............. " .. " ......... "." ..... 30 

Utfordre ....................................................................................................................................... 31 
11 Allergier" og motforestillinger ...... "" .......... " ....... " .. """.""." ... " .. " .. " ... " ............ " ... " ......... " ...... 31 

Øvelse: Aktiv lytting .. " ... " .. ".""" .. " .... " ....... "." ...... """ ... " .. " ...... " .. " ... "." .. " ..... " .... " .. ".-.. ""." .. 32 

Verktøy: Coaching flyt diagram ........... "."" .. " .. " ... " ... ".""" ... " ... " .. "" ... " ....... " .. "."." ... " ... "" .. " .. " .. 34 

Tilbakemelding ...................................................................................................................................... 35 

Joharis vindu."" .... " ... " ..... " .. " .. "."" ..... " ... "." .. ""." .. " ... """ .. " .... ""."" .. " .. " ... ".".".""." ... "" ..... " ... 35 

Mestring ........................................................................................................................................ 36 

Verktøy .............................................................................................................................................. 36 

Forsterkende og korrigerende tilbakemelding ...... " .. " .... """." .. " ... " .. " .. " ... " .. "." .. "."" .. """" .. "." .. 37 

Forsterkende tilbakemelding .. " ............ "." .. " ... " ... " .. """ ... " ...... "." ........ " ... " ... " ... " ... " .... " ...... ".37 

Øvelse: Den mest verdifulle tilbakemeldingen ""." ....... """ ... " .. " .. " .. " .. " ... " .. "." .. "."" ... " .... " ...... "3-8 

Øvelse: Stillhet, ris og ros ... " ... "." ...... ""."" .. ".""." .. " .. """"." ....... """ .. """ ... "." .. " .. " ......... " .. ".""38 

Korrigerende tilbakemeldinger ." ..... ".""." ... " ... ".""" ... " ....... "." ... " .. ""." ..... " .. " ... " ..... "." ..... 39 

Tilbake-melding og frem-melding .. " ... " ... " .. " .. """ ... " .. " ... " .. "." ... ""." ........ " ..... " .. "" ..... ".39 

Verktøy for å gjøre det trygt å motta korrigeringer: """""""."""""""" . .'""""""""".""""39 

Vanskelige samtaler .. "" .. ""." ...... "." ... ""."."" ... " .. " .. """."" .. " .. " ... " .. " .. " ...... " .. " .. " ... " .... " .. ".""39 

3 prinsipper for hva du kan gjøre: """""""""""""""""""""".""""."""""""""""""""""".40 

Verktøy i en vanskelig samtale """""""""""".""."""""""""""""""""."""""""""""."""".41 

Øvelse i vanskelig samtale ... """ .. " .. ""."" .. "."" .. "."" .. " .. "" .. "." .. " .. "" .. " .. "."."" ... "."." ..... " .. 41 

Evalueringer .......................................................................................................................................... 42 

Formell og uformell evaluering ".""" ... " ... "."" ... ".""."" ..... " .. "."" .. " .. " .. "".""" .. "."" ... "."" ...... " .. 42 

Å lykkes med uformell evaluering "." ... " ... "."" .. " .. " ... "" ..... ""." ... "" ... " ... " ... "."." ... " .... " .... " .. "." .. 43 

Observasjon ."""."" ... " ... " ... ".""."."" ... "."" .. " .. " ... " ....... """"." .. " .. "."" .. """." .. "" ... "."""."" ... 43 

NOK - kompendium til OPL kurs 



/AVINOR 

Konkretisering ............................................................................................................................... 43 

Mestringstro ................................................... ................................................................................ 44 

Personlig «autopilot» .................................................................................................................... 44 

HANDLINGSPLANER - Fra ord til handling ............................................................................................ .45 

Hvorfor handlingsplaner ................................................................................................................... 45 

En god plan ........................................................................................................................................ 46 

God motivasjon ................................................................................................................................. 46 

Verktøy - SMART-mål ........................................................................................................................ 46 

Verktøy - Handlingsplan ............................................................................................................. 47 

Sørge for god forankring lokalt ........................................................................................... .49 

Gjennomføre regelmessige instruktørmøter der OPL deltar for å skape lik praksis 
i opplæringen ............................................................................................................................ 49 

Lufte problemstillinger knyttet til egen praksis eller opplæringen .................... .49 

Få til feedback instruktørene imellom, og mellom instruktører og OPL.. ......... .49 

Nyttige linker 

Link til sentralt bibliotek: 

http://intranett.lv.no/tema/artikler/Sider/Utdanning%20og%20trening%20for%20lufttrafikktjeneste 
n.aspx 

Her finner man skjema og dokumenter; PFO, NOK, HUT. Det jobbes med en NOK Håndbok 
som vil publiseres på denne siden. 

Link til erfaringsbank: 

http://intranett.lv.no/samarbeidsrom/undkon-fsd/Erfaringsbank/Forms/Allltems.aspx 

Her samles det inn systematisk erfaringer som blir gjort i et opplæringsforløp. 

Hvilke tiltak ble prøvd ut og hvilke erfaringer ble gjort. 

Materiale som blir produsert og som kan ha nytte for andre samles her. 
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NOK - in a nutshell 

Tanken og målet med Norsk opplæringskonsept; NOK 

Høsten 2011 ble det opprettet en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene til å styrke 
enhetstreningen i Norge. 
Mandatets hensikt var å foreslå aktiviteter, tiltak og milepæler, som beskriver et forslag til et 
forbedret undervisningskonsept for opplæring av flygeledere og flygelederelever i Avinor. Målet var 
å øke suksessraten under enhetstrening ved å styrke både rammene rundt opplæring, 
kompetanseheving av instruktører og opplæringsansvarlige, samt bidra til å utvikle en helhetlig 
opplæringskultur. En opplæringskultur som i alle ledd søker utvikling, blant annet ved bedre og mer 
hensiktsmessig tilbakemelding- og evalueringsprosesser. 
Arbeidsgruppen har sett på hvordan utdanningen drives i Avinor i dag. Ved flere av landets enheter 
har det vært uttrykt et ønske om å endre på måten opplæringen organiseres og utføres på, og noen 
enheter har i samråd med KUT (Kompetanseutvikling og utdanning) innført enkelte endringer. 
Erfaringer fra disse enhetene er samlet inn og systematisert. Gruppen har også sett på 
forskningsmateriale gjort rundt læring og læremiljø, og til hvordan andre land har organisert sin 
opplæring. 

Vi starter nå en gradvis innføring av Norsk opplæringskonsept som er godkjent av ledelsen i Avinor 
FS og full implementering planlegges før neste kull høsten 2014. 

Innholdet i NOK 

De viktigste elementene i NOK som direkte er knyttet til OJT og oms daglige arbeid; 

• Avinors treningsfilosofi, FELLES tanker om trening for alle i Avinor 

• Grunnleggende tanker om hvordan voksne mennesker lærer; læremetoder 
• Gå fra den tradisjonelle "evalueringskulturen" til en "utviklingskultur" 

• FELLES om treningsmetoder og verktøy, briefing, positiv coaching i posisjon og coachende 
debriefing, som alle om bør bruke på daglig basis 

• Faste om grupper på større enheter, hver kandidat arbeider med sine faste om hver OJT
dag 

• Nye daglige evalueringsskjemaer, med mer fokus på læring og utvikling 

• Personlig tilbakemelding og utvikling for alle om 
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For å skape et godt læringsmiljø som stimulerer til vekst, er det nødvendig å bevege oss mot større 
grad av veiledning gjennom læreprosessen. Fokuset på evaluering tones ned til fordel for dette 
gjennom følgende tiltak: 

• S.imulatorperiodene blir evalueringsfrie* 
• Tydelige målsetninger for de ulike treningsperiodene skal kommuniseres både til 

instruktørene og kandidat. 
• Tilbakemelding til kandidat etter hver uke i simulator som beskriver grad av måloppnåelse 

• Det utarbeides treningsrapporter etter hver simulatorperiode og treningsperiode OJT. I 
tillegg oppsummering i evalueringsgruppe med 4-6 ukers mellomrom ved lenger OJT
perioder, der det utarbeides rapporter. 

* Dersom det er hensiktsmessig å trene spesielle trafikksituasjoner/momenter (f.eks. 
kapasitetstrening) kan enkelte simulatorøvelser eller -perioder evalueres. 

Avi nors treningsfilosofi 
Tanken og målet er at alle har de samme grunnleggende ideene om trening og kandidater. 
Kandidatene vil bli møtt med samme holdning og forventninger, og alle arbeider med samme 
utgangspunkt og mål. KUT har utarbeidet treningsfilosofien, og ønsker at denne diskuteres på alle 
enheter og at trening gjennomføres i overensstemmelse med disse tanker og ideer. 

Vi har fokus på kandidatens læring og utvikling. Vi tilstreber å tilpasse opplæringen etter dette. Vi 
har tro på erfaringslæring og at det må gis rom for prøving og feiling. 
Kandidaten må vise dedikasjon og ansvar og være åpen for instruksjoner og tilbakemeldinger. 
Trening fortsetter inntil kandidaten er sertifisert/autorisert eller inntil et punkt der progresjon ikke 
lenger anses tilstrekkelig eller et suksessfullt sluttresultat ikke vurderes som mulig. 

Tanker om læring og OJTI metoder/verktøy 
Læringsteori og metodene/verktøyene henger tett sammen med og gjenspeiler den nyeste 
forskningen i voksenopplæring, med fokus på den individuelle lære- og utviklingsprosess, som best 
støttes i et positivt, respektfullt og anerkjennende miljø, hvor OJTI er den coachende hjelper i 
prosessen. Dette er akkurat hva den pedagogiske basisen og målet i NOK er, at alle som er involvert i 
trening. lærer, forstår og anvender disse teoriene og briefing/coaching/debriefing-verktøy i treningen 
hver eneste dag. 

Fra evalueringskultur til utviklingskultur1 

Den tradisjonelle treningskulturen i vår bransje, har i mange år bygget på beinhard evaluering av 
kandidatenes prestasjoner og evner, med tilbakemelding på hva som ikke fungerer godt nok. Håpet 
var at kandidatene gjennom evaluering selv fant den rette måten å jobbe på. Det er ikke bare i 
Avinor, men nesten alle steder i verden at denne «evalueringskulturen» er sterk. Nyere forskning 
viser allikevel at det er andre måter som kan skape bedre og mer effektiv læring, og dermed bedre 
resultater (høyere og raskere suksessrater). 
NOK og tilhørende tanker, teorier og metoder/verktøy er bare et uttrykk for den nye 
«utviklingskulturen», som er implementert i Avinor. 

1 
Se også Formell evaluering side 42 
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Evaluering vil ikke forsvinne, men vil bli nedprioritert i den daglige treningen til fordel for fokus på 
læring og utvikling. Det må fremdeles evalueres i faserapportene og målene for hver prosess må 
fortsatt være av samme høye kvalitetskrav som beskrevet i ETP, som enhver kandidat må nå, for å bli 
sertifisert. Ett eksempel er det nye daglige evalueringsskjemaet, som på mange måter setter fokus 
på utvikling, og mindre på evaluering. Et annet eksempel er den daglige trening med bruk av de 
coachende om verktøy og klare mål for treningen. 

Det er fortsatt behov for tilstrekkelig dokumentasjon av enhver kandidats trening og utvikling. I 
fremtiden med NOK, vil daglig evalueringsskjema primært være pedagogiske utviklingsrapporter 
med et mindre dokumentasjons- og evalueringsfokus enn tidligere. Faserapportene vil være de 
primære dokumentasjons- og evalueringsrapportene og dermed de viktigste juridiske dokumentene 

Kandidatens rolle 
Kandidaten er i sentrum i hele læreprosessen. Vår oppgave blir å tilrettelegge på en slik måte at 
kandidaten gis mulighet til å lære på en så optimal måte som mulig. 
Det er viktig at kandidaten tar ansvar for egen læring, at man får eierskap til egen læreprosess. Det 
tilrettelegges for dette gjennom å oppmuntre kandidaten til kontinuerlig refleksjon over egne 
erfaringer og gjennom at vedkommende er tydelig på hvor i læreprosessen han/hun befinner seg. 
Selvevaluering gjennom daglig loggbokskriving, vil gjøre kandidaten mer reflektert over egne 
prestasjoner, og hva som må til for å ta videre steg. 
Kandidaten skal gis mulighet til å påvirke sin egen læreprosess ved å komme med forslag til hvordan 
opplæringen kan tilpasses for å oppnå størst mulig læringsutbytte. Innspillene kandidaten kommer 
med må lyttes til og tas på alvor. 

Kandidaten bør få klare læringsmå I underveis som han/hun selv må følge opp. Dette er viktig som 
motivasjonsfaktor. Oppnåelse av målene underveis letter læringsprosessen. Å få til en balanse i 
ansvaret for opplæringen er viktig. 
Kandidaten må selv være sitt ansvar bevisst, men få hjelp underveis for å oppnå målene. Ansvaret 
føles ikke så tungt om kandidatene hele tiden har de verktøyene han/hun trenger tilgjengelig. 

Faste OJTI grupper 
Med inspirasjon fra bl. a. fra våre naboland, inngår om-grupper som et nytt element i OJT spesielt 
på de større enhetene. om gruppestrukturen betyr at hver kandidat på enheten blir tilknyttet en 
gruppe av om bestående av eksempelvis 4-5 faste om. Instruktørene har dermed ansvaret for 
kandidaten og kandidaten trener kun med instruktørene fra gruppen. Det må fages individuelle 
vaktlister, som sikrer at kandidaten på hver OJT dag har en om fra gruppen. Kandidaten og OJTI kan 
dermed forberede seg best mulig og ingen blir «overrasket» over at de skulle være instruktør. Det er 
i de senere årene gjort mange forsøk på Avinors enheter, både med å planlegge vaktlister og arbeide 
i om-grupper. Alle erfaringer viser at det skaper større trygghet og forutsigbarhet for både om og 
kandidat. Målet med om-grupper er å understøtte den enkelte kandidats læring og utvikling best 
mulig, og gi om bedre grunnlag for å skape god trening på grunn av større kontinuitet og bedre 
kunnskap om hverandre. Spesielt blir det lettere å skape de gode konstruktive relasjonene mellom 
om og kandidat, som er avgjørende for læringsprosessen. Samtidig viser erfaringene at om i større 
grad kan samarbeide om kandidaten og om ansvarsfølelse og engasjement blir markant høyere 
blant de involverte om. 
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Det er selvfølgelig utfordringer med å planlegge vaktlistene slik at det hver dag i et langt OJT forløp 
kan sikres at kandidaten arbeider med en om fra teamet. Derfor vil det fortsatt være flere om 
involvert, men forhåpentligvis til et minimum. 

De små enhetene er i seg selv en gruppe, så det er først og fremst de større og store enhetene som 
målrettet og strukturert må arbeide med grupper. 

Det er NOKs håp, at dette vil bli til glede for både kandidatene og instruktørene. 

Personlig tilbakemelding og utvikling for alle OJTI 

Instruktørene har en meget viktig rolle i forhold til kandidatens utvikling. En dyktig instruktør kan 
tilpasse seg kandidatens behov og sette seg inn i hans/hennes situasjon på en god måte. Ved å øke 
bevisstheten rundt egen rolle, gi tilgang til flere pedagogiske verktøy, samt snu fokus fra evaluering 
til større grad av veiledning gjennom læreprosessen, forventer vi en god effekt både for kandidatens 
læring og instruktørens arbeidstilfredshet. Ved å følge en bestemt kandidat, samt tettere oppfølging 
fra OPL/OPK ønsker NOK å styrke instruktørens ansvarsfølelse. Det blir naturlig å se på egen innsats, 
og stadig søke å utvikle seg som instruktør. 
Tilbakemeldinger fra både kandidatene og opplæringsansvarlig blir en naturlig del av dette arbeidet. 
Det samme gjelder opplæringsavdelingen som kan dra nytte av tilbakemeldinger fra kandidatene og 
instruktørene. 
Hvordan dette blir implementert i kursene som om Basis og om Ref, er under utvikling. 

Utfordringer for Avinor, enhetene og alle OJTI 
KUT tar på seg oppgaven med å formidle konseptet på alle nivåer; til ledelsen både på 
hovedkontoret, de enkelte enhetene og spesielt til opplæringsansvarlige på alle enheter. 

På enhetene er det sjefsflygeleders oppgave å sette av ressurser og tid til møter m.m. som konseptet 
trenger. Opplæringsansvarlig er «koordinator» på hver enhet og dermed en meget viktig del av 
implementeringen og videreføring av konseptet. Oppgaven består av flere deler; dels siker at alle 
involverte om har materiell, innsikt og forståelse for teorier og daglig anvendelse av verktøyene. 
Samt regelmessig coache alle om slik at dere utvikler sterke NOK instruktørferdigheter. Det krever 
ildsjeler, som virkelig ønsker å jobbe for konseptet. 

Den viktigste og avgjørende faktoren for at NOK blir implementert i daglig trening er deg og dine 
om kolleger. Effekten og suksessen avhenger av om du/dere vil og kan. Det er helt avgjørende at 
alle går 100 % inn i konseptet og bruker verktøyene. 

Sammen kan vi endre opplæringskulturen til et enda høyere nivå, til glede for kandidatene, til glede 
for deg og til glede for Avinor; flere flinke kolleger gjennom effektiv opplæring; NOK. 
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Forankring 

Hva er forankring? 

Begrepet forankring brukes i arbeidslivet om at viktige aktører har eierskap og forpliktelse til 
et tiltak/prosjekt (for eksempel NOK) og bidrar positivt til gjennomføringen på forskjellige 
måter. 

Dersom man lykkes med god og vedvarende 
forankring, vil det vise seg ved at: 

• de som har makt og myndighet (feks 
Utdanning og Trening og sjefsflygeleder) 
følger opp med ressurser og tilrettelegging 
av prosjektet/tiltaket 

• de som skal gjennomføre (for eksempel 
OPL) er pådrivere med god motivasjon 

• de som er målgruppe(r) for tiltaket (for 
eksempel flygelederinstruktører og flygelederkandidater) er involvert i målsetting, 
planlegging, gjennomføring og evaluering. 

Betydningen av forankring 

Det er alltid viktig å forankre. Hvor mye arbeid som skal legges inn, vil variere med 
viktigheten og kompleksiteten i tiltaket. Dersom vi bruker NOK som eksempel, er dette 
prosjektet iverksatt for å være et bidrag til å øke suksessraten. A lykkes med dette vil 
innebære en stor besparelse for konsernet, både i form av økonomi og menneskelige 
ressurser. 

Et av tiltakene for å få det til er innføring av ny opplæringsfilosofi. Den endringen griper inn i 
opplæringskultur, læringsmiljø og eksisterende praksis. Til sammen dreier det seg om 
forandring av organisasjonskultur, noe som anses som en kompleks utfordring. 
Kompleksiteten ligger i at ansatte må endre praksis fra noe de er vant til å gjøre og er trygge 
på, til noe som de foreløpig ikke behersker og som kan virke fremmed og uvant. Mange 
organisasjoner har opplevd motstand mot nye tiltak fordi man ikke forstår at det nye er bedre . 
enn det eksisterende. 

En annen side ved endringer er at det tar tid og koster penger. De aller fleste organisasjoner 
har mer enn nok å drive med, det er ofte en kamp om ressurser. Kulturell endring tar tid og 
krever systematisk og tålmodig arbeid til målene er nådd. A innføre noe nytt kan oppleves 
som en krevende belastning, selv om det er nødvendig. 
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Ovenstående sier noe om utfordringen ved å arbeide med endringer. Det understreker 
behovet for forankring, ikke bare i starten på et prosjekt men helt til det er implementert i 
virksomheten. Nedenstående figur illustrerer at forankring er en kontinuerlig prosess. 

Forankring som kontinuerlig prosess 

Omgivelsen Omgivelsen 

Forankring Forankring 

Omgivelsen Omgivelsen 

.'AVINOR. 

Lykkes man med forankring gjennom denne sirkelen vil de viktigste aktørene være på banen 
hele veien. Forankring danner grunnlaget for å ha tilstrekkelige rammer og ressurser slik at 
målet nås. 

A nå målet med innføring av ny opplæringskultur betyr ikke bare at man klarer å tilføre ny 
kompetanse, men også at man får den til «å sette seg» i organisasjonen. 

Områder for forankring 

Vi peker gjerne på fire forskjellige områder for forankring - verdiforankring, 
beslutningsforankring, systemforankring og brukerforankring. Her følger en kort beskrivelse. 

Verdiforankring 

Verdiforankring handler om å forankre tiltaket i organisasjonens verdier, strategier og viktige 
standarder og/eller kvaliteter. Verdiene sier noe om hvordan man ønsker at de ansatte skal 
gjøre jobben sin, hvilken atferd som forventes. Avinor sine verdier -APEN, ANSVARLIG, 

NOK - kompendium t il OPL kurs 



/AVINOR 

HANDLEKRAFTIG, KUNDEORIENTERT - er det naturlig å bruke som et grunnlag i arbeidet 
med gjennomføring av NOK. 

Videre vil en direkte kopling mellom organisasjonens strategier og arbeidet med 
kompetanseutvikling gjøre forankringsarbeidet lettere (Lai , 2008). Det skapes sammenheng 
mellom topp og bunn i organisasjonen. 

For Avinor er det en åpenbar sammenheng i mellom målet om å øke suksessraten og tiltaket 
om å endre læringskulturen. Dette er godt utredet i NOK. 

Beslutningsforankring 

Alle organisasjoner har et hierarki av makt, ansvar og myndighet innen fordeling av 
arbeidsoppgaver, ressurser og drift. Nye tiltak som griper inn i daglig drift trenger ressurser 
for å bli gjennomført. Beslutningstakere som er informert og oppdatert vil forstå dette 
behovet og bidra med det som er nødvendig. 

I NOK er det viktig å forankre på flere beslutningsnivå, først og fremst der ressursene sitter 
og der tyngden av tiltaket skal gjennomføres. I praksis betyr det et godt samspill mellom 
Toppledelse, Divisjon(er), Utdanning og Trening, den lokale enhetens ledelse og OPL. 

Systemforankring 

Systemforankring handler om på at andre deler av organisasjonen kan bli berørt av tiltaket, 
for eksempel HR, kvalitet, produksjon. Et omfattende prosjekt vil som regel trenge personell 
og/eller andre ressurser fra flere enheter. I NOK-prosessen har det for eksempel kommet 
forslag om for eksempel å sentralisere Administrasjonsoppgaver, utnytte «in-house»
kompetanse og standardisere opplæringen. Det kan involvere andre deler av virksomheten. 

Brukerforankring 

Det fjerde forankringsområdet er brukerne - de som først og fremst skal nyte godt av tiltaket. 
De skal ikke bare vente spente (eller mistenksomme) på det som er i gjære, de må være 
involvert i planlegging, gjennomføring og evaluering. «Den som har skoen på vet best hvor 
den trykker». OJTI, ene er fulle av synspunkter og erfaringer som har basis i egen 
arbeidshverdag. Ved å lytte til deres stemme får tiltaket verdifulle bidrag samtidig som det 
skapes legitimitet, trygghet og positive 
forventninger. Det samme gjelder kandidatene. 

NOK er et eksempel på god brukerforankring 
gjennom gruppen som har utarbeidet NOK og 
prosessen som har foregått på UT sine 
opplæringssamlinger. Et spørsmål som muligens 
kan reises er hvordan forankringen er ute hos 
instruktørene? 
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Forankring, eierskap og forpliktelser - tre sider av samme sak 

Forankring, eierskap og forpliktelse er tre sider av samme sak. Har du eierskap til et prosjekt 
vil du også føle forpliktelse for prosjektet. Og føler du forpliktelse, vil dette vise seg som ekte 
engasjement for saken. Handling er altså det sikreste tegnet på forankring. 

Fra forankring til resultater 

. :AVINOR 

Et eksempel på god forankring kan være en inspirerende Sjefsflygeleder som legger til rette 
for innføring av ny opplæringsfilosofi (NOK) i samarbeid med OPL, som i sin tur legger til 
rette for instruktørene slik at de kan drive effektiv opplæring og veiledning av kandidater og 
flygeledere på overføringstrening, som i sin tur involveres med synspunkter på treningen. 

HVA ER EKTE EIERSKAP 

Internalisering 

4.Eierskap 

3"A.kseptert 

2..Forstått 

I.Sett og hørt 

Tid 

11 2006 
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Figuren viser hva «ekte» eierskap handler om. Begrepet internalisering betyr på at man 
identifiserer seg med en sak, og gjør det til sitt eget. Figuren viser flere nivåer av en 
internaliseringsprosess. 

Veier til forankring 

Hvordan er det mulig å skape forankring med høy grad av eierskap og forpliktelse? 

Det er mange veier til god forankring. Tiltaket må først og fremst treffe et behov som er viktig 
for organisasjonen. Dessuten er det viktig med god informasjon og kommunikasjon fra start 
til mål. Her er det et poeng å informere så mye som nødvendig og samtidig så lite som 
mulig. Den aller viktigste faktoren er å involvere berørte parter på riktig vis og til riktig tid i 
planlegging og gjennomføring. Det skaper legitimitet i organisasjonen. 

Verktøy - Forankringsanalyse 

Spørsmålene under er et enkelt hjelpemiddel for å finne ut hvordan man bør forankre inne 
de ulike områdene ovenfor: 

1. Hvilken betydning har tiltaket for organisasjonens verdier og strategier? 
2. Hva vil skje dersom det ikke gjennomføres? 
3. Hvilke personer/målgrupper er berørt av prosjektet, på hvilken måte og til hvilken tid? 
4. Hvem er de viktigste av disse aktørene på ulike stadier i prosjektet? 
5. På hvilken måte bør de være involvert for å styrke prosjektet/tiltaket? 
6. Hvordan skal informasjon og kommunikasjon gjennomføres i prosjektet? 

Svarene vil si noe om hvordan det er fornuftig å gå frem. I større prosjekter er det viktig å 
tenke nøye gjennom alle sider ved forankringsprosessen. Det kan være aktuelt å lage en 
egen forankringsplan som revideres etterhvert som prosjektet skrider frem. 

Læringsmiljø 

Innen den pedagogiske forskningen det siste tiåret har det kommet en rekke studier som 
dokumenterer at den viktigste betingelsen i et læringsmiljø er relasjonen mellom lærer og 
elev. Hvilke ingredienser skal man jobbe med for å skape en lærekraftig relasjon? Figuren 
under illustrer noen av de viktigste ingrediensene. 
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Figur: Godt læringsmiljø 

I tillegg til disse faktorene viser også forskning at det er noen læringsmetoder som er bedre 
enn andre når det er snakk om å trene ferdigheter. Ferdigheter er noe mer en kunnskap, da 
det også innebærer en utøvende del, nemlig selve handlingen. 70-20-10 regelen er et 
overordnet premiss for læring av en ferdighet, enten det er ferdigheter som flygeleder eller 
som instruktør. 

70-20-10 regelen 

• 70 prosent av læringen kommer fra OJT, «erfaringslæring» og «aksjonslæring» 

• 20 prosent av læringen kommer fra refleksjon, feedback, coaching 

• 10 prosent av læringen kommer fra formell utdanning og lesing 

I overenstemmelse med denne regelen er det to læringsmetoder som viser seg å fungere 
effektivt, nemlig erfaringslæring og aksjonslæring. Disse metodene handler om å bli god til å 
lære, både individuelt og i samhandling med andre. Ved at hele læringskjeden (UT-OPL
instruktører-elever) blir gode på disse metodene vil sannsynligheten for effektiv læring øke. 

Erfaringslæring - betydningen av refleksjon 

"Når man vekkes til ettertanke ser det ut til at det ikke bare dreier seg om en ren intellektuell 
tankevirksomhet. Det er på en måte noe som slår meg, og samtidig vekker meg emosjonelt. 
Noe går opp for hele meg. Kanskje det er dette som gjør at det å "bli vekket" ofte kan gjøre 
vondt" (Grendstad & Sandven, 1990, s. 194). 

Refleksjon skjer i alle faser i treningsprosessen. Sissel Tveiten sier at «å reflektere før, 
under og etter handling er vesentlig for at yrkesutøvelsen skal være god' (Tveiten 2008, 
s.31). · 

I vår sammenheng har vi hentet inspirasjon fra David Kolbs erfaringslæring (Kolb 1987; Kolb 
2007; Knud llleris 2009). Ideer herfra illustrerer hvordan en erfaring bearbeides av 
kandidaten gjennom refleksjon til ny innsikt og ny handling. 

Erfaringslæring består av fire trinn. Det første er av å utføre aktiviteter/handlinger i en 
situasjon, det neste er å reflektere over hvordan man opplever det som skjedde. Det tredje 
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trinnet er å søke mening og finne ut hva man kan lære av dette, og det fjerde og siste trinnet 
er å anvende erfaringen i nye lignende situasjoner på en annen måte enn tidligere. Som 
OPL og instruktør er det nødvendig å ha med denne læringsmetoden i arbeidet med 
elevene. Jo bedre elevene blir til erfaringslæring, desto mer utviklet refleksjonsevne får de, 
som igjen gir mer effektiv innlæring. 

Læringssirkelen 

.., Utprøving 

../ Nye handling r 
og torv. ntnlng r 

.,, For dring r 

AE-
Aktiv eksperi-
mentering 

Verktøy 

..1- KE " Konkrete erfaringer 

qeneraliserinqer 

1. 
RO -
Refleksjon 
observasjon 

Briefing- og debriefing-hjulet er verktøy der man stimulerer kandidatens læringssirkel. 
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Det involverende briefing-hjulet 

Bruk denne spørsmAlsteknikken kombinert med dine egne iakttagelser 

Velg noen av de nevnte spørsmSI eller utvikle dine egne. 
Ta en tur rundt hjulet før hver tren ingsøkt. 
Prioriter d.in innsats avhengig av situasjonen og tiden som er 
tilgjengelig. Diskuter med eleven hvilke m I og instensjoner som vil 
v r verdifull for trenings.økten, for sikre fell s fokus og m81, s mt 
lage en samarbeidsavtale for økten. Briefingen bør v re kort og konsjs; 
2-5 minutter før eller i begynnelsen av treningsøkten. 
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Det involverende coaching debriefing-hjulet 
Bruk d nne pør mål teknikken kombin rt med din gn i ktt eJ r 

Konkluderende sporsm61: Sporsm61 om forstAelse : 
Hvordan var situasjonen med".? 
Hva skjedde I situasjonen med. " ? 
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Hva lærte du deg av denne situa sjonen? 
llv<J komrnc.1· du ti! ~ 9Joi a a nner IQ<Jc~ 

nesl e uann? Uva gjorde du I situasjonen med ... ? 
li vil ~ktil du ha J limk~ne f1 emo ver? 
Hva b(>r chl fokusere pa neste q t:H1CJ? 

. ', ,.-. " " 

SP-ør.smit om .altern• tiv: 

Kan u 5C0- me Rå n nnan klsn n 
rnc!CI " It rn v tl · 

Sth I B · w utf • tsteac . 
H. H< · '< t Ul I . • J 

Cl 

Hv<1 var planen din med •.. ? 

Spor1mAI om konsekvens: 

ttva var resultatet me?d ... ? 
Hvordan p;ivirkel det trafikkmønsteret? 

Hvordan opplevde XX sib.msjoncn 1 
Hvilke konsekvenser hadde dine 

handlinger for XX? 

Velg noen vesentl ige situasjoner (2-6 ) fra økten, bld gode og 
ikke så gode h ndteringer og hjelpe eleven ti l reflektere. M let 
med dennespørsmAlsteknikken er i hjelpe eleven med A komme 
frem ti l egen innsikt, forst etse og læring. Om nødvendig kan du 
legge ti l egne iakttagelser, råd og metoder for . hjelpe eleven med 
i komme frem til et læringsm I. 
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Følgende skjemaet kan brukes av både elever, instruktører og OPL for å bevisstgjøre egen 
læringssirkel: 

Loggskjema 
Handling ~ refleksjon - læring -endring 

Navn: Dato.· Situasjon: 

1. Handling: Hva skjedde? Beskrivelse av det du gjorde. 

2. Refieksjon: Hvordan opplevede jeg det? Tanker, følelser, fornemmelser som 
oppsto hos meg. 

3. Læring: Hva har jeg oppdaget som jeg kan ha nytte av? 

4. Endring: Hva er det lurt å gjøre (eller ikke gjøre)? 
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Aksjonslæring 

Aksjonslæring handler om å arbeide med virkelighetsnære problemer/utfordringer som er 
viktige for eleven/instruktøren/Avinor. I tillegg er det et poeng at læring skjer mest effektivt 
sammen med andre i tilsvarende situasjon. Det vil si at det er et stort læringspotensial i å 
etablere strukturer hvor elever møter andre elever for erfaringsutveksling, veiledning, råd og 
støtte. Det samme gjelder for instruktørene og OPL/OPA sine utfordringer i sine roller. 

De viktigste elementene i aksjonslæring er: 

• Elevene og instruktørene/OPL utvikler seg selv samtidig som de arbeider med 
konkrete oppgaver som er viktige både for eleven/instruktøren/Avinor 

• Eleven samarbeider med sitt OJTI gruppe og andre elever 

• Elevene og instruktørene møtes i mindre grupper jevnlig, hver for seg /eventuelt 
sammen, for erfaringsutveksling 

• Eksterne og/eller interne veiledere/coacher er knyttet til gruppen og/eller enkeltdeltagere 
for å støtte prosessen 

• Utviklingsprogrammet koordineres og styres av en styringsgruppe og/eller en 
programkoordinator (OPL). 

Utviklingssonen 

Et annet viktig aspekt i et læringsmiljø er bevisstheten på hvor eleven er i læringsprosessen. 
Figuren under kan illustrere dette: 

Jo mer eleven og instruktøren klarer å holde seg i utviklingssonen, desto mer læring vil 
oppstå. Hvordan skal man finne ut om eleven er i utviklingssonen? Nøkkelen her er 
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kommunikasjon. Eleven har ansvar for å si fra når utfordringene er for lette og for vanskelige 
til å håndtere, mens instruktøren har ansvar for å observere og etterspørre hvor eleven er, 
samt legge opp til læringssituasjoner som gjør at eleven er i utviklingssonen. Her gjelder det 
å finne balansen mellom tilstrekkelig grad av trygghet, og tilstrekkelig grad av utfordring. 

''At man, når det i sandhed skal lykkes en, at føre et menneske hen til et bestemt 
sted, først og fremst må passe på at tinde han der han er og begynde der. Dette er 
hemmeligheden i al hjælpekunst" 

Søren Kirkegaard 

Øvelse: Læringsmiljø 

Se på illustrasjonen av "Godt læringsmiljø" (s. 17) og trekk frem 3 ferdigheter/holdninger du 
er god på. 

Sett dere i grupper på 3 og diskuter hvordan dere kan forankre disse holdningene på deres 
avdeling. 

Deling i plenum. 

Tid: 10 min 

Kort om motstand mot læring og utvikling 

En hver prosess som sikter mot å endre eller utvikle noe vil møte på motstand. Det er 
hvordan denne motstanden møtes som forutsier hvor raskt og effektivt læringen og 
utviklingen skjer. 

I rollen som instruktør er det viktig å være klar over ulike "motstandskrefter" som eksisterer i 
psyken vår. Det gjør oss bedre i stand til å møte motstandskreftene på en lærekraftig måte. 

1. Autonomibehov. Dette behovet dreier seg om at vi alle ønsker å bestemme over 
oss selv, og at vi har en tendens til å tro mest på egne argumenter. Bak dette ligger 
det derfor en "selvbeskyttelseskraft" mot autoriteter. 
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2. Beskyttelsesbehov mot feil. Selvopplevelsen vil forsøke å beskytte seg mot feil. 
Hvis man føler man ikke er "god nok" eller akseptert, vil man ha vansker med å tåle 
oppmerksomhet på mangler og feil. Ved å påpeke feil og mangler vekkes denne 
kraften og "døren" for å ta inn læring minsker. 

3. Beslutningsvegring. Ofte finner man at det finnes flere løsninger på et problem og 
det kan derfor eksistere et todelt behov i oss. Et hverdagslig eksempel på dette kan 
være at man på den ene siden ønsker å legge seg tidlig for å være opplagt til 
morgendagen, men på den andre siden så verdsetter man kvelden og den stillheten 
og roen denne gir. Elever så vel som instruktører er ofte i situasjoner hvor det er 
todelt behov, og krevende å fatte en effektiv og god beslutning. Kunnskapen om 
menneskets tendens til beslutningsvegring understrekker viktigheten av evnen til å 
veilede frem gode og raske beslutninger, både for eleven sin del, men også for vår 
egen del. 

4. Kontrollbehov. Vi har alle behov for opplevelse av kontroll over det vi gjør. Elever 
som instruktører vil kjenne seg igjen i å ville ha kontroll over en flysituasjon. I hvor 
stor grad klarer du som instruktør å være fleksibel i forhold til eget kontrollbehov? Og 
i hvilken grad klarer eleven å ta kontroll over en situasjon? ? Ved å ha en tydelig 
bevissthet over ens kontrollbehov vil forutsetningene for effektiv læring øke. 

Øvelse: Motstand 

Bruk noen minutter på å tenke på en vane som du ble bedt om å endre på av en som sto 
deg nær. 

Hvilke utfordringer kjente du på? 

Sett dere sammen i par og forsøk å sette ord på utfordringene. 

Deling i plenum 

Tid: 10 min 

Hvordan skal vi møte disse motstandskreftene? Plattformen som former grunnlaget for å 
møte disse, og dermed sikrer effektiv læring, er trygghet, åpenhet og tillit. Senere skal vi se 
på hvilke verktøy dere kan benytte for å møte motstanden, nemlig gjennom aktiv lytting, 
spørsmålstilling, støtte og utfordre. 

Trygghet, åpenhet og tillit 
Et av våre mest grunnleggende behov er trygghet. Trygghet skapes i relasjon til andre, og 
integreres gradvis i oss som selvtillit. Når trygghetsbehovet ikke er tilstrekkelig dekket, vil det 
minske kapasiteten til å lære. I hjernen vises dette ved at det er større aktivitet i 
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følelsessenteret (amygdala) som har med trygghet å gjøre, og mindre aktivitet i 
fornuftssenteret ( cortex) som har med refleksjon og informasjonsbearbeiding å gjøre. Når 
mennesker må velge mellom trygghet og vekst, velger de fleste trygghet (Moxnes 2012). 
Som instruktører vil det derfor være viktig å fokusere på å etablere trygghet fra start, og 
samtidig ha blikk på om tryggheten er tilstrekkelig underveis i et opplæringsløp. 

For å forstå bedre om hvordan prosessen med å etablere tillit foregår, er den såkalte 
"Tillitsspiralen" nyttig. Den baserer seg på samspillet mellom trygghet, åpenhet og tillit. 

Trygghet er en opplevelse vi registrerer i oss. Den handler 6m å føle beskyttelse, sikkerhet 
og kontroll. Opplevelsen assosieres med ro, balanse og velvære. Motsetningen er gjerne 
angst, uro, frykt, usikkerhet. 

Åpenhet er tilgjengelighet hos en annen uten barrierer, spill eller masker. Den vises i 
samspill med andre ved å gi personlig informasjon om seg selv. Graden av åpenhet er 
knyttet til opplevelse av trygghet. 

Tillit utvikler seg på grunnlag av tryggheten og åpenheten i en relasjon. Den handler blant 
annet om hvordan forventninger blir oppfylt og følelsen av å kunne stole på andre. 

Tillitsspiralen 

Figuren viser hvordan man kan legge til rette for at trygghet, åpenhet og tillit utvikler seg i en 
relasjon. 

Utvikling av relasjoner går som regel i faser 
Høy grad av åpenhet og tillit 

Driv
kraft 

D 
M 
0 

Mor er 
en viktig faktor 

~ 

Lav grad av trygghet og åpenhet 
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For å kunne åpne seg trenger eleven en tilstrekkelig opplevelse av trygghet. Trygghet i 
startfasen etableres gjennom å tydeliggjøre forventninger, roller og struktur for samarbeidet. 
Instruktøren kan gjerne være rollemodell for åpenhet, og fortelle om hvordan han/hun selv 
var som elev og nå ønsker å være som instruktør, og samtidig etterspørre hvordan eleven 
ønsker å være i elevrollen. Ved gjensidig åpenhet, og ved at det som kommuniseres blir 
møtt på en empatisk måte, skapes et potensial for økt grad av trygghet. Etter hvert som 
graden av trygghet og åpenhet øker, utvikles tillit. Når tillit er etablert skapes det enda mer 
forutsetninger for å gi ansvar over til eleven, som igjen øker indre motivasjon og 
autonomi/selvbestemmelse. En gjennomgangsmelodi i hele prosessen er mot. Det er 
krevende å være åpen og ærlig. Det er også krevende å skulle våge å ta i spenninger og 
uenigheter i relasjonen med eleven. Likevel er det helt nødvendig å vise mot og gjøre dette 
for å etablere trygghet og tillit. 

Et paradoks i utviklingen av trygghet er at den 
utvikles gjennom å utsette seg for en "passe 
mengde" utrygghet. Det handler om å gå 
utenfor sin egen komfortsone. Kjennetegn på at 
man er i læringsprosesser og utvikler seg er 
ofte at man gruer seg litt, at man er litt usikker 
eller forvirret. I likhet med læring generelt 
gjelder dette også for trygghet og tillitt. 

Eksempelvis kan dette være at en instruktør må 
forholde seg til en elev som er vanskelig å 
håndtere, eller at en elev må forholde seg til en 
instruktør den ikke er trygg på. I begge tilfeller 
går eleven og instruktøren gjennom en grad av 
usikkerhet i forsøk på å bli mer trygg. For å 
lykkes i dette samspillet har både instruktør og 
elev ansvar for å bidra i tillitsspiralen gjennom 
åpenhet og aktiv lytting. Denne veien kan kjennes angstfull og krever mot. 

Verktøy: Relasjonsbygging 

Trygghet- og tillitsprosessen starter allerede fra første møte og under er noen tips for hvilke 
holdninger det kan være nyttig å være seg bevisst. 

1. Vennlig (smile) 

2. Imøtekommende ("åpent" kroppsspråk) 

3. Respektfull (håndhilse) 

4. Interessert (spørrende) 

Tips for å skape trygghet, åpenhet, tillit 

NOK - kompendium til OPL kurs 



/AVINOR 

1. Gjør deg selv "menneskelig" 
a. Vedkjenn deg egne svakheter og mangler 
b. Innrøm feil du gjør eller har gjort 
c. Ikke ta deg selv for høytidelig. Selvironi er ofte befriende. 
d. Vær et forbilde på "walk the talk" 
e. Ikke ta all æren ved mestringsopplevelser, del de med eleven 
f. Forsøk å bli kjent med eleven på et personlig plan, og del gjerne selv noe 

personlig uten at det blir privat. 
g. Ikke spill på autoritetsposisjonen din 
h. Vær fleksibel i forhold til å anerkjenne elevens løsning fremfor egen løsning 

2. Vær en rollemodell for hvordan gjøre risikovurderinger ved å: 
a. Gjøre tydelige men veloverveide beslutninger 
b. Gjøre ideene dine til gjenstand for kritisk blikk 
c. Stille spørsmålstegn ved "ferdigtenkte løsninger" 

3. Skap et miljø hvor "prøving og feiling" er ok 
a. Forsterk og ros gode forsøk 
b. Gi eleven mulighet til å rette opp egne feil 
c. Se etter læringsmuligheter heller enn å peke ut eleven som "skyldig" når feil 

blir gjort 
4. Behandle personers ferdigheter, ideer, følelser og bekymringer med respekt 

a. Forhold deg til følelser på en aksepterende måte. Unngå uttrykk som; "det er 
da ikke noen grunn til å bli sint/lei seg på grunn av det". 

b. Ikke bagatelliser bekymringer. 
c. Lytt generøst, spesielt til de som har andre ideer en deg. 
d. Vær åpen og ikke gå i forsvar når noen utfordrer eller kritiserer deg. 
e. Spør om input eller råd. 
f. Ikke avbryt den andre. 
g. Unngå, "ja, MEN ... " responser. 

5. Vis omtanke 
a. Ikke la andre vente på deg - møt presis til avtaler. 
b. Ikke kritiser andre bak ryggen til den det gjelder. 
c. Snakk med den andre om felles mål og interesser. 

6. Vær tydelig på forventninger 
a. Vær tydelig på grenser. Gi autonomi/selvbestemmelse innenfor grensene. 
b. Vær tydelig på hvor du vil, men gi eleven ansvar i å finne veien. 
c. Hjelp eleven til å forstå hva det var som gir suksess. 
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Øvelse: Usikkerhet og tillit 

I gruppene på 10 velger dere ut 1 person. Vedkommende steller seg på bordet og skal falle 
bakover i armene til 3-4 stk. som tar imot. 

Eventuelt: gå sammen 2 og 2. Den ene sitter på stolen og den andre står bak. Den som 
sitter på stolen detter bakover, mens den andre tar imot. 

Hvordan opplevdes det å falle bakover? 

Kort erfaringsdeling i plenum 

Tid: 10 min 

Øvelse: Trygghet og tillit 

Tenk tilbake på din egen tid som elev og den instruktøren som gjorde at du følte deg mest 
trygg. Hva var det ved denne instruktøren som fikk deg til å føle dette? 

Skrive ned stikkord i refleksjonsboken, og del deretter 2 og 2. 

Deling i plenum. 

Tid: 10 min 

Coaching - OJTI som coachende hjelper 

NOK sikter mot å utvikle instruktørene sitt handlingsrom fra ekspert til veileder/coach. En 
definisjon av coachende instruktørstil er å støtte og utfordre kandidatene gjennom aktiv 
lytting og spørsmålstilling. Forskjellen kan oppsummeres som følger: 

Veiledende/ " ____ ________ " Ekspert 

coachende 
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• Støttende • Styrende 

• Instruktøren lytter • Instruktøren 
• Stiller åpne snakker 

spørsmål • Gir råd 
• Anmoder eleven • Stiller lukkede 

om å "korrigere" spørsmål 
seg selv • Deler 

• Får eleven til å informasjon 
tenke selv • Tenker for 

• Bygger på elevens eleven 
tanker og ideer • Evaluerer 

elevens ideer 

Situasjonsbestemt OJT 

Om du skal bruke coachende stil eller ekspertstil beror på situasjonen du er i og elevens 
evne og vilje: 

Uvillig KAN - MEN VIL IKKE KAN IKKE -VIL IKKE 

~ ~ 
VILJE KAN OGVIL KAN IKKE - MEN VIL 

Villig 
~ ~ I 

I 

Dyktig EVNE ---- Udyktig 

Avhengig av dette kan du velge grad av støttende eller styrende tilnærming: 

Når kandidatene starter flygeledertreningen i USA begynner de ofte med lav kompetanse og 
høy motivasjon. På OJT vil kompetanse og motivasjon variere. Instruktørene legger opp sin 
stil deretter. Hvordan man instruerer vil påvirke kandidaten sin motivasjon, og man ser 
gjerne en utvikling mot mer veiledende (delegerende og medvirkende) instruktørstil. 
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I 
V 

l V 

HØY 

ef: Hersey & Blanchards 

Hva er coaching? 

Coaching innebærer som nevnt fire elementer: A støtte; utfordre; lytte; og spørre. 
Coachende OJT er en strukturert måte å få kandidaten eller instruktøren til selv å reflektere 
over situasjonen: observere hva som har skjedd, øke bevissthet rundt det, identifisere behov 
og mål, og lage strategier for å nå disse målene. 

Briefinghjulet er en måte å strukturere OJT samtalen 
på: 

1. Status: Hva er situasjonen nå? 
2. Bevissthet: Økt bevissthet om styrker og 

svakheter, motivasjon, tillit og blindsoner 
3. Mål: Hvilke mål vil jeg sette for økten? 
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4. Intensjoner: Hvordan kommer jeg meg i mål? 

Vi finner de samme fasene i debriefinghjulet: 

1. Observasjon: Hva ble observert i økten av egen 
og andres atferd? 

2. Effekt: Økt bevissthet om effekten av egen og 
andres atferd 

3. Alternativer: Hvor kan jeg utvikle meg videre? 
4. Konklusjon: Konkrete og forpliktende 

konklusjoner fra økten 

Intensjonen er å hjelpe kandidaten til selv å finne 

/AVINOR 

svarene, løsningene, utviklingsbehov, de nye ideene, sortere tanker og følelser, lage 
handlingsplaner og evaluere seg selv. m 

De viktigste verktøyene i coachende stil er aktiv lytting, spørsmål, støtte og utfordring. 

Verktøy 

Aktiv lytting 

A høre er simpelthen det å fange opp lyden av den som snakker. A lytte fanger opp alt det 
som skjer i den andre, i den som lytter og det som skjer mellom den snakkende og lyttende. 
Aktiv lytting er en holdning og en handling. 

Holdningen søker å romme hele eleven (tanker, følelser, 
intensjoner): 

• Den aktive lytter har rom for det som er forskjellig fra seg selv 

• Lytteren kan skille mellom fakta og tolkninger 

Handlingen kjennetegnes av: 

• Bevisst tilstedeværelse - konsentrert og fokusert 

• Fysisk oppmerksomhet - kroppsspråket ditt signaliserer at du lytter 
• Verbal oppmerksomhet som trygger og inviterer til å fortelle 

(Mathisen og Høigaard, 2004) 
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Tre nivåer av lytting: 
Nivå 1 - indre lytting 

Her lytter instruktøren i utgangspunktet til seg selv. Man legger 
merke til egen respons. Dette kan inneholde viktig informasjon 
om hvordan eleven oppleves i dialog: Blir du som instruktør 
rolig eller utrygg; er det lett å følge det den andre sier eller 
ikke? Informasjonen kan du bruke til å velge gode spørsmål. 

Instruktøren vil også høre egne tanker, vurderinger, minner og 
bruddstykker av det som blir fortalt. Disse er det viktig å kunne anerkjenne og legge 
midlertidig til side for å fokusere på den andre. 

Nivå 2 - fokusert lytting 

Her har vi gjort et mentalt skifte i forhold til hvem som er hovedperson i samtalen. Vi skifter 
fokus fra oss selv til kandidaten. Vi setter våre egne vurderinger og historier til side. 

Nivå 3 - ikke verbal lytting 

Vi legger merke til kroppsspråk, stemme, forestillinger vi får om kandidaten eller situasjonen. 
Her bruker vi bevisst flere sanser. 

(Ref: Susann Gjerde, 2010, «Coaching hva, hvorfor, hvordan») 

Det er flere fordeler ved aktiv lytting i en instruktørsammenheng: 

• Reduserer frykten for å bli kritisert for sine tanker og følelser - og minsker behovet for 
å beskytte selvfølelsen 

• Øker evnen til å lytte til egne tanker og følelser 

• Er en måte å ta hele personen på alvor 

• Gir muligheter for utforsking og oppdagelse 

• Gir mulighet til å se seg selv på nye måter 

• Frembringer mer informasjon enn vanlig samtale 

(Ref: Rogers & Farson, 1955, «Active Listening») 

Spørsmål 

Nysgjerrighet er et annet sentralt element i coaching. Ved å være nysgjerrig på det som 
skjer og har skjedd kan OJTI forsterke eller tenne interesse og motivasjon for å lære hos 
kandidaten. Det kan være mange grunner til at denne nysgjerrigheten har gått tapt men den 
kan nesten alltid vekkes til live igjen og styrkes. Gjennom nysgjerrighet kan kandidaten 
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oppdage nye muligheter og vil bli mer motivert for selv å ta ansvar for sin læringssituasjon. 
Nysgjerrighet er også både en holdning og en handling 

Holdningen handler blant annet om 

• En tro på at kandidaten selv sitter med svarene 

• A være nysgjerrig på detaljer i fakta, behov, årsakssammenhenger. 

«Hvordan kan vi ha kontroll i luften?» (Wright brødrene ble de første til å fly blant annet 
fordi de fokuserte på problemet med å ha kontroll i luften. Dette var en annen 
problemstilling enn det konkurrentene fokuserte på som kraft og løft.) 

Handlingene handler blant annet om 

• Åpne spørsmål 
o typisk i de tre første fasene av briefing og debriefinghjulet: hva, hvordan, 

hvem, hvilke, når ... 
• Lukkende spørsmål 

o typisk i den siste fasen av briefing og debriefinghjulet: Vil du, har du, mener 
du 1 kan du, kunne du tenke deg å ... er vi enige om ... ? 

• Avklarende spørsmål 

Støtte 

o typisk for å undersøke om du har forstått riktig: Sjekke om du har forstått hva 
den andre sier; gi den andre en mulighet til å få klarhet i egne tanker 

Forutsetningen for å lykkes med coaching er at instruktøren og kandidaten har en god 
relasjon. Da har man den grunnleggende trygghet og tillit som skal til for å skape et godt 
læringsmiljø hvor kandidaten er villig til å dele informasjon åpent og ærlig samt lytte til 
instruktøren. En slik dialog er et godt utgangspunkt for å forankre læringssituasjonen og 
motivere kandidaten til åta ansvar for egen læring. 

Holdningene som vil skape støtte er: 

• Ville den andre vel 

• Ha tro på at kandidaten kan utvikle seg og ta ansvar for egen læring 

Handlinger som virker støttende er: 

• Følelsesmessig støtte gjennom å vise interesse, oppmerksomhet, bekreftelse, ros 
og omsorg 

• Oppgavestøtte gjennom å lage tydelige rammer rundt coachingen 
o Tid, sted, struktur på samtalen gjennom for eksempel briefing- og 

debriefinghjulet, holde fokus, være tydelig på forventninger, feire 
måloppnåelse. 
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• Informasjonsstøtte både i den enkelte økten og i forhold til læringsforløpet generelt. 

• Praktisk støtte i form av tid og tilgjengelighet 

Støtten vil være mest effektiv når den er konkret og gis i tråd med prinsippene under 
tilbakemelding som følger i neste avsnitt. 

Utfordre 

Instruktøren hjelper kandidaten_til å være i «utviklingssonen», heller enn å være i 
«komfortsonen» eller «usikker sone». Noen ganger gjelder dette små endringer som må 
øves på, for eksempel riktig bruk av terminologi. Andre ganger er det fastlåste holdnings- og 
atferdsmønstre. Utfordringen her er å legge seg på et nivå som tøyer strikken akkurat langt 
nok til å komme i utviklingssonen - over tilstrekkelig tid til å se endring. Igjen kan vi se på 
utfordring som en holdning og en handling. 

Holdningen går ut på å holde på det positive menneskesynet og samtidig 

• Undre deg over om kandidaten har fått med seg alle observasjonene, effektene, 
alternativene og konklusjonene 

• Anerkjenne at uenighet i vurderinger og konklusjoner er kilder til læring 

Handlingene kan innebære 

• Gå til kjernen: «Hva er kjernen i utfordringen?» «Hva var viktigst?» 
• Avbryte og tilbake på sporet- på en vennlig måte 
• Konstruktiv tilnærming til det som blir sagt og vurdert 
• Foreslå oppgaver eller øvelser for å oppdage eller trene på nye ferdigheter 
• Be kandidaten vurdere egen måloppnåelse (når du som instruktør tenker at den ikke 

er tilfredsstillende) 

"Allergier" og motforestillinger 

Coachende OJT vil inneholde en veksling mellom støtte og utfordring. Forholdet vil variere 
på bakgrunn av hvilke tendenser den enkelte instruktør og elev har. Instruktører vil variere 
mellom å være mer støttende eller mer utfordrende. Som regel gjør vi det vi er gode på og 
liker. Ofte vil dette gi gode resultater, men noen ganger kan det medføre «overslag». Det 
som var en styrke kan bli en svakhet. Den OJTI som har en tendens til å være støttende bør 
derfor øke sin bevissthet og ferdighet i å utfordre, og den som har tendens til å utfordre bør 
øke sin bevissthet og ferdighet i å støtte. Alle har vi slike "allergier", og noen ganger får de 
oss til å bli overdrevent kritiske til personer som er forskjellige fra oss. 

(Ofman, D. 2001; Mathisen og Høigaard, 2004) 
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Vi liker forskjellige instruktørstiler av forskjellige grunner. 

Dette kan få oss til å bli overdrevent kritisk til andre stiler. Det kan 
igjen gå utover den vi instruerer. 

Ved å bli bevisst det vi liker og ikke liker kan vi større grad velge 
riktig respons opp mot elevens behov. 

Etiske dilemmaer 
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I en coachende tilnærming inviterer man kandidaten til å åpne opp for sine tanker og 
følelser. Da er det viktig å kunne skille mellom profesjonell, personlig og privat: 

profesjon el I personlig privat 

Dette gjelder både for en selv og kandidaten. Man må bevisst unngå å fortelle det som 
kommer frem i coaching i andre situasjoner der det ikke passer. OPL og OJTI bør også være 
klar over det skjeve maktforholdet mellom kandidater-OJTl-OPL. Dette gjelder både formell 
makt til å påvirke terminering og karriere samt uformell makt i kraft av ansiennitet og 
etablerte relasjoner. Det anbefales å bruke læringssirkelen også i forhold til etiske 
dilemmaer. (Kversøy, 2005, «Etikk - en praktisk vinkling») 

Øvelse: Aktiv lytting 

Roller: 

Instruktør: Praktisere aktiv lytting, åpnende spørsmål og støtte. 

Elev: Fortell om noe du er interessert i fra jobb. Si noen setninger og ta pause for å gi coach 
anledning til å komme med innspill. 

Observatør: legg merke til hvordan Instruktøren lytter aktivt, stiller spørsmål, støtter og 
utfordrer. Forbered deg på å gi tilbakemelding på det. Bruk Observasjonsskjema 

Oppgave: 

1. 5 minutter coaching 
2. 1 minutt for å skrive notater over refleksjoner 
3. Bytt roller, så alle får coachet 
4. Reflekter i trio: Hva lærte dere - 9 minutter 
5. Refleksjon i plenum 10 minutter 
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Verktøy: Observasjonsskjema - coaching (til kopiering) 

1. Aktiv lytting 
a. Holdning 

i. Bevisst tilstedeværelse 
ii. Fysisk oppmerksomhet 
iii. Verbal oppmerksomhet 

b. Handling 

i. Nivå 1 - indre lytting 
ii. Nivå 2 - fokusert lytting 
iii. Nivå 3 - ikke verbal lytting 

2. Spørsmål - åpnende og lukkende (ledende, styrende) 

3. Støtte - bekreftelser, ros, verdsetting, inspirasjon etc. 

4. Utfordre - gå etter, holde fast, konfrontere, kritisk tilnærming 

5. Relasjonens kvalitet 

a. Trygghet 

b. Åpenhet 

c. Tillit 

6. Struktur i samtalen - bruk av briefing- debriefinghjulet 

a. Status/Observasjon: Finne problemstilling 

b. BevisstheUEffekt: Utforske problemstilling 

c. Mål/Alternativer: Utforske muligheter 

d. Intensjoner/Konklusjon: Skape handling & forpliktelse 

7. Oppsummering 

NOK - kompendium til OPL kurs '"""'33'"""' 
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Tilbakemelding 

Tilbakemelding er et grunnlag for læring. Vi får hele tiden informasjon fra omgivelsene og fra 
oss selv, bevisst og ubevisst, som er ment å guide oss til å løse utfordringer på en bedre 
måte. Mange av oss har vanskeligheter med å ta denne informasjonen og bruke den i egen 
læring. Men hvem er det som har mest å tjene på å få tilbakemelding? Og hvem er det som 
risikerer mest i tilbakemeldingsprosessen? Den som gir eller den som mottar? Det er den 
som får tilbakemelding som har mest å tjene, og den som gir som risikerer mest. Men når 
det er den som mottar tilbakemelding som har mest å vinne, er det da ikke den som burde 
være ansvarlig for å innhente så mye tilbakemelding som mulig? 

Nettopp dette poenget er av svært sentral karakter i læring. Desto bedre OPL, instruktører 
og elever blir på å søke tilbakemelding, jo lettere vil det være å gi tilbakemelding. Dette er 
fordi søkeren viser at "jeg er klar" for åta imot. Resultatet er ofte gode og tydelige 
tilbakemeldinger som blir tatt imot uten særlig grad av forvar, og som dermed effektiviserer 
læringen. Kompetente og effektive læringsmiljøer kjennetegnes av fri flyt av relevante 
tilbakemeldinger. Man kan si at det dreier seg om å endre tankesett og se tilbakemelding 
som en gave. Hvis læringsmiljøet i Avinor preges av dette, vil det være en betydelig 
suksessfaktor for implementeringen av NOK. 

Gjennom tilbakemelding får man informasjon som kan brukes til egen læring og utvikling. 
Denne informasjonen kan være med å bygge en større grad av selvinnsikt. Selvinnsikt 
innebærer å være god til å reflektere omkring seg selv og sine mestringsstrategier. Ved økt 
selvinnsikt får man derfor også mer kraft i forhold til prosessen med erfaringslæring . 
Følgende modell kan illustrere hvordan tilbakemelding kan bidra til selvinnsikt og 
læringskraft. 

Joharis vindu 

Kjent 
V 

andre 

Ikke 
Kjent 
av 
andre 

Kjent av meg 

Åpen 

Ikke kjent av meg 

Ukj n 

Denne modellen viser at en persons blinde side blir mer åpen gjennom tilbakemelding. 
Samtidig understrekker den også personlig åpenhet som en vei til mer læring. Om en elev 
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for eksempel er åpen om sine mulige svakheter vil dette bli synlig for instruktøren som igjen 
vil kunne gi tilbakemelding på svakhetene som igjen vil føre til at vinduet blir mer "åpent". 
Dette vil forsterke selvinnsikten, læringen og mestringen. 

Mestring 

A forsterke kandidatens mestringsopplevelser bygger kandidatens såkalte subjektive 
mestrings-evne (SME). Høy eller lav SME avgjør hvor godt eleven mestrer gamle og nye 
utfordringer. 

Subjektiv mestringsevne påvirker særlig tre områder hos den enkelte 
o Målsetting - høy SME gjør at man setter høyere mål 
o Innsats - høy SME gjør at man mobiliserer mer for å nå målet 
o Utholdenhet - høy SME gjør at man har større utholdenhet 

Subjektiv mestringsevne kan påvirkes gjennom 
o A ha lykkes tidligere med lignende oppgaver 

• Bevisstgjøre tidligere positive erfaringer 
• Minne om at man har lykkes før 

o A se at andre lykkes med oppgaven (rollemodeller) 
• Finne rollemodeller som inspirerer 
• Prate med folk som har erfaring 

o A ha noen som påvirker troen på å klare oppgaven 
• En god leder/veileder har stor påvirkning - vise tro på vedkommende 
• Oppmuntring, verdsette små skritt, 

o A skape trygge rammer for oppgaveløsing - unngå emosjonelt ubehag 
• Rom for å feile - det er læring 
• Se på spenning som positiv følelse - skjerpet, våken, mobilisert 

«Ting er ikke vanskelige fordi de er vanskelige - men fordi vi ikke prøver dem» (Seneca) 

Verktøy 

Lærdom fra tilbakemeldinger avhenger altså mindre av andres evne til å gi enn din evne til å 
motta og søke tilbakemeldinger. Så hvordan bli god på å søke tilbakemeldinger? Her er 
noen tips til hvordan du kan gjøre dette: 

Ta initiativ til å innhente tilbakemeldinger 

'jeg verdsetter dine meninger og ønsker gjerne å høre hva du tenker om 
hvordan jeg håndterte den situasjonen» 

• Gjør det trygt for andre å gi deg tilbakemelding 

Vis åpenhet og vennlighet heller enn forsvar og sinne 

Sett av nok tid slik av avsender får sagt det den ønsker 

Bruk tilbakemeldingen og fortell om det til den du fikk den av 
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Takk den som gir tilbakemeldingen 

Forsterkende og korrigerende tilbakemelding 

Forsterkende tilbakemeldinger er informasjon som bekrefter at våre handlinger er i tråd 
med våre mål, og som forteller oss hva vi gjør bra og som vi bør fortsette med. 

Korrigerende tilbakemeldinger er informasjon som gjør oss oppmerksom på at våre 
handlinger ikke er i tråd med våre mål, og som forteller oss hva vi må gjøre for å nå våre 
mål. · 

Forsterkende tilbakemelding 

Hensikten med forsterkende tilbakemelding er: 

1. Utvikle ferdigheter. Holder elevene fokusert på det de gjør riktig. 

2. Gi informasjon om vaner som eleven ikke ser selv 

3. Gi opplevelse av mening. "Jeg betyr noe". 

4. Bygge selvtillit (Evne =ferdigheter og selvtillit). 

5. Gi elevene motivasjon til å fortsette tross motgang. 

6. Bygge elev-instruktør relasjonen sterkere. 

I arbeidet med å bli god til å gi forsterkende tilbakemelding kan man anvende følgende 
oppbygning: 

• Ærlighet - "Ikke gå rundt grøten" 

• Atferd - beskriv den observerte atferden eller handlingen spesifikt 

• Effekt - nevn hvilken effekt atferden eller handlingen har, og knytt det til eventuelle 
sterke sider vedkommende har. 
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For å få mest mulig effekt av forsterkende tilbakemeldingen kan du anvende følgende tips: 

• Vær generøs. 

• God timing. Gi personen skryt direkte etter de har gjort noe bra. 

• Unngå "sandwich". Ikke gi kritikk samtidig med skryt. 

• Verdsett forsøk og fremgang, ikke bare resultater og måloppnåelse. 

• Gi skriftlige forsterkende tilbakemeldinger en gang i blant. 

"The deepest principle of human nature is the craving to be appreciated." 

William James 

Øvelse: Den mest verdifulle tilbakemeldingen 

Tenk på den tilbakemelding du har lært mest av gjennom ditt liv, og skriv ned hvordan det 
føltes å motta denne tilbakemeldingen. 

Sett dere sammen i grupper på fire og del. 

Deretter deling i plenum 

Tid: 5 min. 

Øvelse: Stillhet, ris og ros 

Tre frivillige går ut av rommet Gjem en tilfeldig gjenstand i rommet. Eks: en penn. 

Instruksjon: "Det er gjemt en gjenstand i rommet, forsøk å finne den". 

1. Stillhet - publikum er helt stille og gjerne helt opptatt med andre ting som å se ut 
vinduet eller på mobilen. 

2. Korrigering - publikum buer på personen og sier negative ting når personen beveger 
seg vekk fra pennen. 

3. Forsterkende - publikum roser personen og sier positive ting når personen går mot 
pennen. 

Hvilke av tilbakemeldingene var mest effektiv? 

Refleksjon i plenum 

Tid: 10 min 
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Korrigerende tilbakemeldinger 

Tilbake-melding og frem-melding 

Hensikten med korrigerende tilbakemeldinger er å informere om avvik i forhold til mål. Når 
avviket er tydelig vil det bli mer ønskelig å motta korrigerende tilbakemeldinger. For 
eksempel: «Intensjonen med økten din var å lage god rekkefølge på innflygning. Tok du 
høyde for vanskelige vindforhold da du beregnet Ground Speed på 8737?» 

Korrigerende frem meldinger er informasjon som gjør oss oppmerksom 
- på hva vi kan gjøre i fremtiden for å unngå feil - før vi gjør feilen. For 

eksempel: "I forrige økt var det vanskelig å beregne riktig Ground Speed 
på en 8737. Hvordan kan du gjøre det annerledes neste gang hvis noe 
lignende skjer og vinden er lik?" 

Det kan være nyttig å gi korreksjoner som frem meldinger fordi 
budskapet oppleves mindre "truende" da ingen feil er gjort enda. 

Verktøy for å gjøre det trygt å motta korrigeringer: 

• Gi tilbakemeldingen "under 4 øyne" 

• Sørg for at timingen er god 
• Gi korrigerende frem melding heller en tilbakemelding der det er mulig 

• Bygg på det som eleven allerede gjør bra 

• Vær spesifikk på atferden/handlingen du observerte 

• Ha en positiv tone og kroppsspråk 

• Fokuser på ett eller to tema av gangen 

Vanskelige samtaler 

Når man som instruktør over tid opplever at kandidaten ikke nyttiggjør seg 
tilbakemeldingene, og kandidaten ikke opplever at instruktøren forstår at han/hun er utenfor 
utviklingssonen, begynner spenningen i instruktør-kandidatrelasjonen å bygge seg opp. Når 
spenningen er høy blir selv "små" tilbakemeldinger vanskelig å gi. Kandidaten kommer ikke 
nærmere målene sine, og tanker om terminering blir stadig mer tilstede hos instruktøren. 
Dette er ubehagelig. Menneskers "ryggmargsrefleks" i møte med ubehag er unngåelse. Men 
hvordan skal man hjelpe kandidaten hvis man unngår situasjonen? Desto tidligere man 
finner mot til åta den vanskelige samtalen, desto raskere gir man kandidatene mulighet til å 
komme "tilbake på sporet". 
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Flere forhold kan gjøre en samtale vanskelig: 

• Relasjonelt Man har ikke tilstrekkelig trygghet og tillit i relasjonen til gjeldende 
vanskelighetsgrad i samtalen 

• Tankemessig: Innholdet eller hensikten med den foreslåtte endringen er uklar eller 
utydelig 

• Følelsesmessig: Utrygg. Forskjellige motstandskrefter, Motvilje mot å gi/motta 
korrigerende tilbakemeldinger. Motvilje mot den man skal snakke med. 

• Atferdsmessig: Mangel på endring etter tidligere tilbakemeldinger. Utydelighet på 

hva mottaker skal gjøre med tilbakemeldingen. 

3 prinsipper for hva du kan gjøre: 

1. Gjør det trygt for mottaker og deg selv så dere kommer innenfor utviklingssonen: 

• Tankemessig kan du skille fakta og tolkninger 

•Følelsesmessig gjelder det å sette ord på hvordan man har det, for den andre og 
en selv. 

2. Sett ord på behovene i situasjonen. Udekkede behov ligger ofte bak følelser av 
utrygghet. 

3. Vær direkte og oppriktig og spesifisere så konkret som mulig den atferdsendring 
man ønsker fremfor det man ikke ønsker 

(Ref: lhlen, lhlen & Koss, 1997, «Effekt - falske smil og ekte ørefiker) 
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Verktøy i en vanskelig samtale 

• Søk først å forstå - deretter å bli forstått. Hvis det ikke har blitt endring etter tre 
tilbakemeldinger: Hva er det som hindrer endring? Ikke gi deg før dere begge 
skjønner at dere har forstått hverandre. 

• Skille fakta og tolkninger 
o bli først enige om fakta 
o etterspør den andres tolkning 
o kom med egen tolkning 
o etterspør kommentar 

• Anerkjenne følelsene 

o Hjelp andre til å sette ord på sine følelser. A sette ord på følelser letter trykket 
og gjør det enklere å snakke sammen. Dette er ofte i motsetning til det mange 
frykter, nemlig at det skal bli en eksplosjon. 

o Sett ord på egne følelser for å bidra til åpenhet og tillit. 

• Identifiser behov. Selv «idiotiske» handlinger ble gjort av «gode» grunner for den 
som gjorde det. Finn ut hva disse grunnene var. 

o Undersøk hva grunnen var ved å spørre eller tolke. Be om bekreftelse eller 
avkreftelse ved tolkning. 

o Gjette hva grunnen kunne være og be om bekreftelse eller avkreftelse 

• Kom med konkrete forespørsler til atferdsendring 

o Etterspør handling 
o Etterspør det du vil se - ikke det du vil unngå 
o Etterspør om den andre er enig og villig 

(Ref: Marshall Rosenberg, 2006, «Ikkevoldskommunikasjon») 

Øvelse i vanskelig samtale 

Roller i trio 

• Instruktør: Praktisere aktiv lytting +det å gi coachende korrigerende 
tilbakemelding 
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• Kandidat: Lev deg inn i rollen. Spill så realistisk du får til og gjør det «passe» 
vanskelig for instruktøren - Dette er en læringssituasjon der vi skal utenfor 
komfortsonen og samtidig kunne lykkes. 

• Observatør: legg merke til hva instruktøren gjør og hvordan han/hun stiller 
spørsmål og forbered deg på å gi tilbakemelding på det. Kopier skjema fra 
coachingdelen ovenfor. 

Oppgave 

• Les gjennom kasus: 1 min 

• Rollespill 5 min 

• Reflekter i trio: 10 min 
o Observatør: Hva observerte du hos coachen? 
o Den som blir coachet: Hvordan opplevde du å bli coachet? 
o Coach: Hvorfor gjorde du det du gjorde? 

• Refleksjon i plenum 25 min 

Evalueringer 

Evaluering er en vurdering eller bedømmelse av gjennomføring og resultat av ulike tiltak. I 
tråd med NOK ønsker man å sikre at evalueringen virker læringsfremmende. 

Formell og uformell evaluering 

Det er to sider ved evalueringsarbeid - den formelle og den uformelle. Disse kan overlappe 
og utfylle hverandre. 

Formell evaluering 
Den formelle evalueringen kan defineres som en systematisk datainnsamling, analyse og 
vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet. Den gjennomføres av 
kompetente personer eller fagmiljøer før, underveis og/eller etter at tiltaket er avsluttet. 

Hensikten med evalueringene er å belyse effekten av ulike tiltak sett i forhold til definerte mål 
og krav. Evalueringer skal bidra til å sikre at virksomheten har tilstrekkelig 
styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

Den formelle evalueringen er omtalt innledningsvis side 6-7(fotnoteJ.l i kompendiet. 

Uformell evaluering 
Uformell evaluering kan defineres som den løpende vurderingsprosessen som foregår i 
dialogen mellom for eksempel instruktør og kandidat, i og mellom treningsøktene. Den 
kommer til uttrykk som veiledning/coaching, tilbakemeldinger, råd eller instruksjon underveis. 
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For OJTI styres uformelle evalueringer av NOK. Den viktigste føringen er sterkere fokus på 
veiledning som metode. Siktemålet er å styrke og effektivisere utdanningen gjennom å sette 
den lærende i fokus i større grad enn hva som gjøres i dag, gi større grad av individuelt 
tilrettelagt opplæring og ha tettere oppfølging av både instruktører og kandidater. En viktig 
side ved NOK er å lære deltagerne åta større ansvar og eierskap for egen læring. Det stiller 
krav til instruktørene om hvordan de støtter og utfordrer kandidaten/flygelederen til selv å 
reflektere over sine prestasjoner. 

Evalueringen skal hjelpe kandidaten/ flygelederen til å forstå hva som bør fokuseres i 
treningen og hvordan man utvikler seg videre for å øke prestasjonene. Det må være en 
felles forståelse mellom partene om mål og krav i treningen. Videre må gjensidige 
forventninger til OJT avklares slik at man står på samme plattform. Dette skjer best i en 
dialog mellom instruktøren og kandidaten i starten på treningsperioden og i begynnelsen av 
en økt. Briefing- og debriefing-hjulene er gode verktøy. 

Å lykkes med uformell evaluering 

Her er noen momenter om hvordan man kan få til gode evalueringer. Det viktigste verktøyet 
instruktøren har, er seg selv, sine egne sanser og sin egen kompetanse både faglig og 
personlig. Desto bedre man kjenner egne styrker og svakheter, desto større sjanser for å 
fungere godt i evalueringsprosessen. 

Observasjon 

Det viktigste gjøremålet er å observere kandidaten i arbeid. 
I begrepet «å observere» legger vi å se, høre og føle både 
kandidaten og seg selv i treningen. Ase og høre det som 
er, slik det faktisk fremtrer, uten å legge inn egne 
tolkninger, er en kunst i kommunikasjon. Det krever stor 
grad av oppmerksomhet både på kandidaten, det 
operative og ikke minst seg selv. 

Konkretisering 

I arbeidet med evaluering er det viktig å være så konkret som overhodet mulig om det som 
blir sagt og gjort av kandidaten. Generelle beskrivelser vil kunne tolkes på flere måter og 
fører til usikkerhet. Dermed blir de verdiløse. Dersom instruktøren kan gjengi det som 
skjedde ord for ord eller beskrive handlinger bit for bit i detalj, vil det være til stor hjelp i 
læringsprosessen. 
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Mestringstro 

_ En annen svært viktig side er å stimulere kandidatens tro på seg selv,(Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000, «Positive psychology - an introduction» ). Det kan gjøres på flere 
måter. Den viktigste er å fremheve de sterke sidene hos vedkommende og få han/henne til å 
se dem selv. I vår kultur er det vanlig å trekke frem ~_et som er negativt i mye større grad enn 
det positive. A be en person beskrive sine sterke sider fører ofte til at det går i stå. Det sier 
noe om behovet for å arbeide med styrker og mestringstro. 

I evaluering er det også viktig å sette fokus fremover i stedet for bakover. Utvikling av ny 
praksis får større effekt når man setter mål og ser fremover, enn om man fokuserer bakover 
på de feil som er gjort og det man ikke har fått til. Her kan idrettsverdenen være et forbilde . 
Når det ikke har gått så bra i en kamp eller konkurranse, hører vi gang på gang at «Dette 
legger vi bak oss og så fokuserer vi fremover på neste utfordring og forbereder oss på 
arbeidsoppgavene». Det er ingen tilfeldighet at de gjør det på denne måten. 

Personlig «autopilot» 

En annen viktig side å være oppmerksom på som OJTI er at vi til på flere områder har 
innarbeidet automatiske vanemessige måter å handle på. Vi går på «autopilot». A sykle er et 
eksempel på det - vi holdet balansen uten å tenke over det. Slik er det også i møter mellom 

mennesker. Vi har en tendens til å overføre tidligere erfaringer til møter med nye personer 
og situasjoner. Dette kan føre til at vi velger ut informasjon selektivt for at det skal stemme 
med våre automatiske programmer - uten at vi er klar over det. Dermed kan vi ubevisst gå i 
noen evalueringsfeller (Kahneman, 2004). 

• En av fellene kan være at vi fokuserer på feil vindu Ufr. OJTI): «/am ok- you are not 
ok». I praksis kan det bety at vi reagerer på personligheten til enkelte kandidater (Jfr. 
allergier) og at det forstyrrer oss i å se alle sider ved kandidaten er og gjør. Dette kan 
særlig skje når det er stor forskjell på personlighet mellom instruktør og 
kandidat/flygeleder. Man blir mer opptatt av personligheten enn å se atferden. 

• En annen felle kan være såkalte «Selvoppfyllende profetier». De kan «slå til» dersom 
man tillegger kandidaten visse egenskaper, for eksempel svak progresjon og liten tro 
på fremgang. Da blir instruktøren først og fremst opptatt å se det som bekrefter 
denne holdningen fremfor å oppdage positive sider. Her er «autopiloten særlig 
fremtredende. 

• En tredje felle kan være at man forstår kandidatens atferd ut fra seg selv og sin egen 
verden, det vil si ut fra verdier, holdninger, standarder og forventninger som bor i en 
selv Ufr. indre lytting). Da blir det vanskelig å skille den andre fra seg selv. 
Evalueringen blir farget av egne filtre, det blir vanskelig «å se» den andre og innta 
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perspektivet til vedkommende. Her er det med andre ord mangel på empati eller 
innlevelse i en annens situasjon. 

• En fjerde faktor som også bør nevnes er gruppepåvirkning. Det er ikke uvanlig å bli 
påvirket av andres oppfatninger. Vi gjør oss opp meninger basert på hva andre sier 
og gjør - bevisst og ubevisst. I evalueringssituasjoner hvor man selv er usikker er det 
viktig å være oppmerksom på denne faren. 

Momentene som er nevnt ovenfor er grunnen til at vi legger stor vekt på å øke 
oppmerksomheten på oss selv, våre omgivelser og samspillet. Begrepet «oppmerksomt 
nærvær» eller mindfullness kan være verdt åta med seg. Det handler om å bli mer 
oppmerksom på det som skjer her og nå - i øyeblikket - og øke årvåkenheten på egne 
tanker, følelser, kropp og atferd i samspill med omgivelsene. Dette er et bra utgangspunkt 
for gode evalueringsprosesser. 

HANDLINGSPLANER - Fra ord til handling 

Hvorfor handlingsplaner 

Handlingsplaner dreier seg om tre ting: 

1) å planlegge 

2) å handle 

3) å evaluere. 

Hele poenget er å sette det vi prater om inn i en enkel struktur som gjør at du som instruktør 
kan «Walk your talk». 

Det er mange av oss som av og til strever med å komme fra ord til handling. Alt for mange 
møter består av mye prat og lite fokus på handling. Kleiveland (2007) sier det slik: 
«Ingenting er oppnådd i en organisasjon før det skjer i praksis» 

For å komme fra ord til handling kreves det en god plan og god motivasjon. Disse to sidene 
henger sammen. 
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En god plan 

En god plan har tydelige mål og krav. Det viser oss hvor vi skal, gir oss muligheter til å 
korrigere kursen underveis og til å evaluere når vi er fremme. Nådde vi målet? Ble resultatet 
godt nok? Holdt vi tidsplanen? 

Ofte arbeider vi i samspill med andre når vi planlegger og løser oppgaver. Da er det behov 
for å avklare roller og ansvar. Vi trenger å vite hvem som skal gjøre hva og hvordan 
samspillet skal foregå. Det gjør kommunikasjon og samhandling lettere. 

Dersom vi i tillegg er enige om når oppgavene skal være ferdige har vi kommet langt på vei. 
Alle oppgaver bør ha en (realistiske) tidsfrist. Da vet vi når vi skal være hvor! 

Men det er også nødvendig å tenke gjennom hva som kan gå galt og gardere seg mot det. A 
kartlegge og forebygge risiko er også en god øvelse i forbindelse med planlegging. 

Til slutt er det viktig å tenke på hvordan man skal følge opp planen underveis. Når skal den 
evalueres? Hvem skal gjøre det? Skal det være noen form for rapportering? Hvordan skal 
det feires når man er i mål? Alt dette handler om å ha et kontinuerlig fokus på fremdrift fra 
start til mål. 

God motivasjon 

Den andre siden av en plan som skal virke handler om motivasjon. Gjennomføring krever 
engasjement og vilje. Her er vi igjen inne på eierskap og forpliktelse. Det oppstår når jeg 
kjenner at det er samsvar mellom det jeg brenner for og oppgavene jeg skal utføre. 

Motivasjon kan også skapes gjennom se fremover mot en situasjon som er attraktiv, noe jeg 
virkelig ønsker å oppnå på kort eller lang sikt. Et slikt bilde av fremtiden skaper lyst til å gjøre 
det som er nødvendig for å komme dit. 

A komme fra et sted til et annet er ikke bare et spørsmål om planer, det handler også om 
kompetanse. En god «reise» krever både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 
Kompetanse om både fag og relasjoner må være på plass for å oppnå det vi ønsker. 

Et særlig viktig poeng er den relasjonelle siden. Godt klima er fundamentalt for å arbeide 
effektivt. I et arbeidsmiljø som preges av trygghet, åpenhet og tillit vil oppgaver og 
utfordringer (også kalt problemer) bli løst på en smidig måte. Dette er i seg selv en 
motivasjonsfaktor. 

Verktøy - SMART-mål 

Som nevnt er tydelige mål og krav en viktig del av en plan. Det er ikke lett å utforme gode 
mål. Her er en enkel «formel» som vi kan hjelpe oss med. Den kalles SMART-mål, hver 
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bokstav i SMART er en faktor i en god målsetting. I følge denne formelen kjennetegnes gode 
mål ved at de er: 

* Spesifikke/konkrete 

* Målbare . 

* Attraktive (Aksepterte/ambisiøse) 

* Realistiske 

* Tidsbestemte 

Verktøy - Handlingsplan 

Det er mange måter å lage en handlingsplan på. Til vårt bruk gjør vi den forholdsvis enkel (i 
motsetning til for eksempel en 
større prosjektplan med milepæler 
og aktivitetsoversikt). Vi tenker at 
handlingsplanen består av fire deler 
som bygger på det som står om 
SMART-mål ovenfor. Et skjema for 
handlingsplan med eksempler på 
bruk av skjemaet er vist nedenfor. 

1. HVA - Målet - spesifikt og 
målbart 

I den første kolonnen beskriver du hva som ønskes oppnådd. Hva er det spesifikke 
målet og/eller resultatet som du skal nå - alene eller sammen med andre. Jo mer 
attraktivt det kan uttrykkes, desto bedre. A få med kvantitative størrelse gjør det 
lettere å se om/når målet nås. 

2. HVORDAN - Oppgavene/gjøremålene som fører til målet 

For å nå målet er det en rekke små og større oppgaver som må gjøres. De viktigste 
setter du opp i den neste kolonnen. Her er det også lurt å tenke på hvordan du har 
tenkt å løse oppgavene - feks informasjon på mail, oppslag, møter etc. 

3. HVEM - ansvar og involvering 

Som nevnt ovenfor er det alltid lurt å plassere roller og ansvar. Mange gode ideer og 
forslag har rent bort i sand fordi ingen har fått (eller tatt) ansvar for oppfølging. Det er 
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også viktig å tenke gjennom 
hvem som skal involveres i de 
forskjellige oppgavene og på 
hvilken måte det skal skje. 

4. NÅR - tidsfrister 

Den sist kolonnen handler om 
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når oppgavene skal være ferdige og målet nådd. Her viser det seg ofte at vi har en 
tendens til å være for optimistisk. Derfor oppfordres det til realisme. Det er ofte 
mange små skritt over lang tid som fører til målet. 

Nedenfor finner du et eksempel på en handlingsplan der vi forsøker å følge prinsippene som 
vi har gjennomgått. 
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Handlingsplan OPL-kurs Avinor - EKSEMPEL 
Navn: 

Handlingsplan for mellomperiode 1 

HVA HVORDAN HVEM 

Hva er det Hvilke oppgaver/tiltak må gjøres - og hvordan? Ansvar og 
spesifikke målet 

involvering 
/resultatet som 
ønskes oppnådd? 

- Avtale møte med Sjefsflygeleder Ansvar: OPL 
Sørge for god 
forankring lokalt - Orientere på personalmøtet Involvering: 

Sjefs-

- Innkalle instruktørene til møte hvor planen for innføring flygeleder, 

av NOK gjennomgås instruktører 

- Opprette faste instruktørgrupper som Ansvar: OPL 
Gjennomføre sikrer kontinuitet i de første OJT-fasene. 
regelmessige Gjennomføre instruktørmøter minimum 

Involvering: 
-

instruktørmøter der to ganger i løpet av kandidatens Alle 
OPL deltar for å treningstid ved enheten for å samkjøre instruktører 
skape lik praksis i arbeids-metodikk, ensrette undervisning 
opplæringen og utveksle erfaringer. 

- Ha ett møte før kandidatene starter 
treningen, og minst en gang under 
treningsperioden ved enheten. 

- Lufte problemstillinger knyttet til 
egen praksis eller opplæringen 

- Få til feedback instruktørene imellom, 
og mellom instruktører og OPL 

Utvikle god praksis 1) Være oppmerksom på eget og andres kroppsspråk. 
på bruk av aktiv 
lytting og spørsmål. 2) Lytte mer og prate mindre. 

3) Bevisstgjøre meg på åpne spørsmål (hva, hvordan, 
hvilken) gjennom å bruke det i praksis i møter etc. 

Gode mål har følgende kjennetegn: Spesifikke, Målbare, Attraktive, Realistiske, 
Tidsbestemte = SMART 

NOK - kompendium til OPL kurs 

NÅR 

Tidsfrist 

ASAP-
innen 15. 
april 

Planlegging 
: Mars/april 

Oppstart: 
Innen 15. 
mai 2014 



/AVINOR 

Loggsider 

---

NOK - kompendium til OPL kurs ~ 50 ~ 



/AVINOR 

I 

~ 8(J-Ovcf~ I~~ 
I 

,A/o. "v. 

FOvo.-Vlkl-G ( > F V(. Ut-<iA,~uUz. Jcrti, .-~~ )c 1-\-o ;Jre #V 
\.../ 

5~0r- fvl{~ Al~~ ~O'---~AJ~ ltll-o , \V tJ ly 
\ 

/ l{ - }(A-vt "1.tL A\11~~ I-~~ ~ ld/1/:> 
u I I 

rvtc.Yf-o~ tilh:J &:i---P I t1 

I 
J 

NOK - kompendium til OPL kurs 



/AVINOR 
.----- . G-c/11'- ~ 11 ~ ~ l-~ 

~ (Vlcf;r~ 

NOK - kompendium til OPL kurs ,..,., 52 ,..,., 



/AVINOR 

NOK - kompendium til OPL kurs 



/AVINOR 

NOK - kompendium til OPL kurs "' 54 "' 



/AVINOR 

NOK - kompendium til OPL kurs ,_, 5 5 ,_, 



/AVINOR 

NOK - kompendium til OPL kurs 


	OPL_1
	OPL_2
	OPL_3

