
Motorflyboken
En ny måte å formidle teoripensum på



Bakgrunn:
• Medlem i NFFO – Norsk faglitterære forfatter- og 

oversetterforening – siden 1998. NFFO administrerer det 
faglitterære fond – se mer på nffo.no. 

• Søkte stipend høsten 2016 med ønske om å skrive en lærebok i 
flyging som blant annet ivaretar det norske språket. 

• Fikk ni måneders stipend fra det faglitterære fond vinteren 2017.

• Boken ble kjøpt av NLF i november 2017, og ferdigstilles i disse 
dager (planlagt før jul).

• NLF bidrar med faglig kompetanse.



Motorflyboken – en ny måte å 
formidle teoripensum på:

• Sprek påstand – men sann. Så vidt jeg vet har ingen tidligere funnet på 
noe tilsvarende. Boken er en ny måte å formidle teoripensum på fordi:

• Den er bygget opp som en flytur, og dekker alle fag til LAPL / PPL 
teorieksamen. Det vil si at det skal være mulig å bestå 
teorieksamen(LT) etter å ha lest boken, og ha deltatt på teorikurs. 

• Den består av 17 kapitler, hvor alle, bortsett fra to, hører sammen med 
en fase i en flyvning.

• Det betyr at fagstoffet er fordelt over hele boken, og at boken ikke har 
noen inndeling per fag.

• Det er en måte å lære teori på som gir fordeler – og noen ulemper.



Konseptet prinsipielt – fordeler og 
ulemper:

• Fordeler:
 Boken har en fortellende stil, hvor fagstoffet er tatt inn der hvor det er 

naturlig. Eksempelvis behandles øret sammen med nedstigning og 
problemer med trykkutligning, mens stress behandles sammen med 
nødprosedyrer.

 Emner i det enkelte fag er fordelt over mange kapitler, og vil gjøre det 
lettere å lese og å forstå vanskelige områder. 

 Boken kan ses på som en bro mellom teori og virkelig flyging.

 Eleven kan bruke boken under hele LAPL/PPL skolingen, det vil si også som 
repetisjon og oppslagsverk under praktisk flyging.

 Boken kan benyttes i undervisning før- og etter en flytimen («pre- og 
debriefing»).

 Boken har ingen spørsmål inkludert. Noen synes kanskje det er en ulempe, 
men det kan også være en fordel, da det fristiller klubbskolene slik at de kan 
lage egne spørsmål, slik skolene finner det best (for eksempel lage spørsmål 
om lokale forhold). Det gjør også revisjon av boken enklere.



Konseptet prinsipielt – fordeler og 
ulemper:

• Ulemper: 
 Undervisning etter boken kan kreve instruktører som kan undervise i flere 

fag – En løsning er at skolen eksempelvis krever at eleven har lest boken 
på forhånd før deltagelse i et klasseromsopplegg hvor det undervises per 
fag.

 Repetisjon av enkeltfag kan bli utfordrende – Løsning er en detaljert 
kapittel- og emnenummerering i teksten, samt indeksering av boken 
(sistnevnte kommer, er ikke ferdigstilt per i dag).

 Boken har i dag ikke en sammenstilling av emnene per fag. Vi ser at det 
kan være en ulempe ved eksempelvis lesing til eksamen og repetisjon. 
Det kan derfor tenkes at det kommer et lite oppslagsverk med de viktigste 
emnene per fag i en senere versjon. 
På den andre siden er å sammenstille fagstoffet i hvert fag en oppgave 
som godt kan gis en elev som prøve på om eleven har forstått fagstoffet 
eller ei.



Innhold – sitat fra boken:
«Når du er ferdig å lese dette kapittelet (kapittel 1) skal vi sammen 
planlegge en flyvning (kapittel 2) før vi i kapittel 3 møter flyet for første 
gang. Vi inspiserer flyet og går om bord i kapittel 4 og 5, før vi leser 
sjekklister (kapittel 6), kjører på bakken (kapittel 7) og tar motorprøve i 
kapittel 8. 

I kapittel 9 og 10 skal vi endelig få se hvordan det er å få luft under 
vingene, og i kapittel 11 og 12 har vi nådd marsjhøyde og gjør øvelser. 
Men alt som går opp må komme ned igjen på et eller annet vis, og i 
kapittel 13 ser vi på hvordan vi flyr inn til en flyplass og lander og hvordan 
vi parkerer flyet, før vi i kapittel 14 tar oss en navigasjonstur og studerer 
hvordan vi best mulig skal klare å gjennomføre den på en akseptabel 
måte. Tilslutt er vi i nød og klarer å overleve (kapittel 15). 

Bak i boken er det to oppslagsverk. Det ene inneholder fraseologi som 
brukes til flytelefoni (kapittel 16), i det andre (kapittel 17) finner du 
forkortelser og begreper». 



Innhold
• Mange forklarende og sammenlignende tabeller – som 

her over meteorologiske meldinger.

• Gjennomillustrert. 

• Kapittel- og emnenummerering i teksten.

• Antall sider ( lim
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500 ) mellom to permer.

• Aeronautisk oppslagsverk på 70 sider (alfabetisk 
fortegnelse over forkortelser og begreper med relevans 
til elever og LAPL/PPL-innehavere). 

• Boken er oppdatert til dagens forhold med fagstoff om 
eksempelvis diesel- og turbinmotorer, moderne 
instrumentering og Garmin 1000. 

• Vil bli tilgjengelig på nettbrett / PC og som «utskrift på 
forespørsel».
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