
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Eksamen  

  

                     1451 Friluftslivspedagogikk 

 

                           30.05.16 – 01.06.16 

                                     

 

 

 

 

Tid:       30.05.16 – 01.06.16 

                         Innlevering på Fronter, og et eksemplar i ekspedisjonen,   

                innen kl.15.00 onsdag 01.06.16. 

    

Målform:       Bokmål/Nynorsk 

 

Sidetall:       2 + Forside     

   

Merknader:      Studenten skal svare på oppgave 1, og velge mellom oppgave 

                        2 og 3. Oppgavene teller 50 % hver på sluttkarakteren. 

 

                        Besvarelsen skal skrives på PC. Den skal være på maksimum 

                        10 stk. A4 sider, skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. 

 

                        Kildehenvisninger og litteraturliste skal være utarbeidet etter 

                        vanlige akademiske normer. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Sensuren blir offentliggjort på studentweb 

 

 



 

 

Bokmål 

 

 

Alle skal svare på oppgave 1: 

Oppgave 1 

Gjør rede for det du mener er viktige verdier og pedagogiske kvaliteter i friluftslivet, og 

diskuter deretter hvordan disse kan realiseres for ei egendefinert målgruppe. 

 

 

 

Velg en av oppgavene nedenfor: 

Oppgave 2 

Idrettsfag på videregående skole har følgende kompetansemål for Friluftsliv i faget 

Aktivitetslære 2: 

 

Hovedområdet omfatter ferdsel og aktiviteter i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider. Naturopplevelse, 
sikker ferdsel og forpliktende samarbeid står sentralt. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 praktisere friluftsliv til ulike årstider med rot i lokale tradisjoner 

 planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i nytt naturmiljø 

 praktisere førstehjelp og livreddende ferdigheter i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider 

 reflektere over opplevelser i naturen 

 

Du har ansvar for planlegging og gjennomføring av en snøhuletur for en klasse i dette faget. 

Velg hvilke kompetansemål du vil jobbe mot på denne turen. 

 

Bruk den didaktiske relasjonsmodellen for å vise hvilke refleksjoner du gjør deg for å sikre et 

godt læringsutbytte av turen. Diskuter hvilke pedagogiske metoder du vil bruke for å nå 

læringsmålene. Begrunn valgene dine. 

 

Oppgave 3 

 

Gjør rede for hvilke oppgaver en friluftslivsveileder står ovenfor før, under og etter en 

tredagerstur for en folkehøgskoleklasse. Diskuter ulike måter å løse oppgavene på, og vær 

nøye med å begrunne (pedagogisk didaktisk refleksjon) de ulike handlingsalternativene.  

 

 

Alle svar skal underbygges med pensumlitteratur. 
 



 

 

Nynorsk 

 

Alle skal svare på oppgåve 1: 

Oppgåve 1 

Gjer greie for det du meiner er viktige verdiar og pedagogiske kvalitetar i friluftslivet, og 

diskuter deretter korleis disse kan realiserast for ei eigendefinert målgruppe. 

 

 

 

Vel ei av oppgåvene nedanfor: 

Oppgåve 2 

Idrettsfag på vidaregåande skole har følgande kompetansemål for Friluftsliv i faget 

Aktivitetslære 2: 

 

Hovedområdet omfatter ferdsel og aktiviteter i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider. Naturopplevelse, 
sikker ferdsel og forpliktende samarbeid står sentralt. 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 praktisere friluftsliv til ulike årstider med rot i lokale tradisjoner 

 planlegge, gjennomføre og vurdere tur med overnatting ute i nytt naturmiljø 

 praktisere førstehjelp og livreddende ferdigheter i ulike naturmiljøer til forskjellige årstider 

 reflektere over opplevelser i naturen 

 

Du har ansvar for planlegging og gjennomføring av ein snøholetur for ei klasse i dette faget. 

Vel kva for kompetansemål du vil jobbe mot på denne turen. 

 

Bruk den didaktiske relasjonsmodellen for å vise kva for refleksjonar du gjør deg for å sikre 

eit godt læringsutbytte av turen. Diskuter kva for pedagogiske metodar du vil bruke for å nå 

læringsmåla. Grunngi vala dine. 

 

Oppgåve 3 

 

Gjør greie for kva for oppgåver ein friluftslivsvegleiar står ovanfor før, under og etter ein 

tredagarstur for ei folkehøgskoleklasse. Diskuter ulike måtar å løyse oppgåvene på, og vær 

nøye med å grunngi (pedagogisk didaktisk refleksjon) dei ulike handlingsalternativa.  

 

 

Svara skal underbyggas med pensum litteratur. 
 


