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 FRI101 V19, generell informasjon
Emnekode: FRI101
Emnenavn: Friluftsliv 2, Pedagogikk og ledelse 
Dato: 16. mai 2019
Varighet: 4 timer
 
 
Tillatte hjelpemidler: 
 
Merknader:
 
-------------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings-
og læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til  at besvarelsen kan
benyttes til dette. Besvarelsen vil være anonym.
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?
Velg et alternativ

 

Ja

Nei
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1 FRI101, oppgave 1
Oppgave 1:
 
Du er turleder for en gruppe på fjelltur over flere dager.
Redegjør for hvilke gruppedynamiske fenomen og prosesser som er avgjørende for å skape ei god
og effektiv tur gruppe.
 
 
 
Skriv ditt svar her...
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2 Oppgave 2
Oppgave 2:
 
I vinter var vi ute og tok bilder av ulike tema/begreper som hadde med kunnskap å gjøre. Gjør
rede for og drøft kunnskapsbegrepet (husk å bruke noe teori og kom gjerne med eksempler).
 
Skriv ditt svar her...
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3 Oppgave 3
Oppgave 3:
 
Gjør rede for den didaktiske relasjonsmodellen.
Bruk egne eksempler og erfaringer fra praksis for å beskrive de ulike kategoriene i modellen.
 
Skriv ditt svar her...

 

Format                  

 Σ   

 

Words: 0

javascript:void('Avsnittsformat')
javascript:void('Fet')
javascript:void('Kursiv')
javascript:void('Understreking')
javascript:void('Senket skrift')
javascript:void('Hevet skrift')
javascript:void('Fjern formatering')
javascript:void('Kopier')
javascript:void('Lim inn')
javascript:void('Angre')
javascript:void('Gj%C3%B8r om')
javascript:void('Midlertidige sikkerhetskopier')
javascript:void('Legg til / fjern nummerert liste')
javascript:void('Legg til / fjern punktliste')
javascript:void('Sett inn spesialtegn')
javascript:void('Tabell')
javascript:void('Insert Drawing')
javascript:void('Edit formula')
javascript:void('Stavekontroll')
javascript:void('Expand')

