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TILPASSET FYSISK AKTIVTET OG PEDAGOGIKK (FAF 310) 

 

Utlevering av oppgave: tirsdag 9. november 2021 kl. 12.00 i WISEflow 

 

Innlevering av oppgave: fredag 10. desember 2021 innen kl. 14.00 i WISEflow 

NB! Det skal kun lastes opp én fil som MÅ være i pdf-format. 

Hver gruppe leverer en oppgave anonymisert med kandidatnummer. Følg retningslinjer for APA 

(7ende versjon). Husk forside. 

 

Retningslinjer for praktisk-metodisk eksamen FAF 310 

I løpet studentenes praksis på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) skal studentene 

gjennomføre et individuelt praktisk-metodisk opplegg for brukergruppen de har jobbet med der. 

For å få godkjent det praktisk-metodisk opplegget skal hver enkelt student:  

• Levere en skriftlig øktplan før timen til veiledningsteamet på BHSS 

• Justere øktplanen før gjennomføring (etter tilbakemelding fra veilederne) 

• Gjennomføre opplegget på en tilfredsstillende måte  

• Diskutere sterke og svake sider ved det gjennomførte opplegget med teamet på BHSS, 

deltakerne og medstudenter 

Det er teamet på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) som vurderer om denne delen kan 

godkjennes eller ikke.  



Den praktisk-metodiske delen som gjennomføres på BHSS er forberedelser til gruppeeksamen. 

Gruppeeksamen tar utgangspunkt i ett av gruppemedlemmenes øktplan, og de 

tilbakemeldingene studenten fikk på denne. Gruppa skal presentere og reflektere over det 

gjennomførte opplegget.  

 

OPPGAVE 

1) Velg en av gruppemedlemmenes øktplan som ble godkjent av veilederteamet på BHSS. 

Beskriv dette opplegget; mål, innhold, organisering, utstyr, og så videre. Legg ved øktplanen 

som vedlegg (denne kommer i tillegg til ordkravet). 

2) Beskriv tilbakemeldingene som ble gitt for den utvalgte øktplanen, fra følgende grupper: 

• Deltakerne 

• Medstudenter  

• Praksisveilederne  

3) Lag en problemstilling som drøfter utfordringer ved det valgte praktisk-metodiske opplegget. 

 

Dere vil bli vurdert etter følgende kriterier:  

• Dere har formulerer en problemstilling som er relevant utfra pkt. 1 og 2 

• Dere knytter tilbakemeldingene som ble gitt om det (utvalgte) praktisk-metodiske 

opplegget (pkt. 2) mot relevant litteratur for å drøfte problemstillingen 

• Dere viser evne til å kunne justere egen praksis på bakgrunn av veiledning 

• Oppgaven vurderes til bestått / ikke-bestått. 

 

 



Nynorsk 

 

Kvar gruppe leverer ein oppgåve anonymisert med kandidatnummer. Følg rettleiingslinjer for 

APA (7ende versjon). Hugs forside.    

 

Rettleiingslinjer for praktisk-metodisk eksamen FAF 310  

I løpet av praksis på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) skal studentane gjennomføre eit 

individuelt praktisk-metodisk opplegg for brukargruppa dei har jobba med der. For å få godkjent 

det praktisk-metodisk opplegget skal kvar enkelt student:   

 

• Levere ein skriftleg øktplan før timen til rettleiingsteamet på BHSS  

• Justere øktplanen før gjennomføring (etter tilbakemelding frå rettleiarane)  

• Gjennomføre opplegget på ein tilfredsstillande måte   

• Diskutere sterke og svake sider ved det gjennomførte opplegget med teamet på 

BHSS, deltakarane og medstudentar  

 

Det er teamet på Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) som vurderer om denne delen 

kan godkjennast eller ikkje.   

 

Den praktisk-metodiske delen som gjennomførast på BHSS er førebuingar til gruppeeksamen. 

Gruppeeksamen tar utgangspunkt i eitt av gruppemedlemmenes øktplan, og 

dei tilbakemeldingane studenten fekk på denne. Gruppa skal presentere og reflektere over det 

gjennomførte opplegget.   

  

OPPGÅVE 

 

1) Vel ein av gruppemedlemmenes øktplan som blei godkjent av rettleiingsteamet på BHSS. 

Beskriv dette opplegget; mål, målgruppe, innhald, organisering, utstyr og sted/rom. Legg 

ved øktplanen som vedlegg (denne kjem i tillegg til ordkravet).  

 

 

 

 



2) Beskriv dei tilbakemeldingane som blei gitt for den utvalde øktplanen, frå følgjande grupper:  

• Deltakarane  

• Medstudentar   

• Praksisrettleiarane  

 

3) Lag ei problemstilling som drøfter utfordringar ved det valde praktisk-metodiske opplegget.  

  

De vil bli vurdert etter følgande kriterium:   

• De har formulert ei problemstilling som er relevant ut ifrå pkt. 1 og 2  

• De knytt tilbakemeldingane som blei gitt for det (utvalde) praktisk-metodiske opplegget 

(pkt. 2) opp mot relevant litteratur for å drøfte problemstillinga  

• De viser evne til å kunne justere eiga praksis på bakgrunn av rettleiing. 

• Oppgåva vurderast til bestått / ikkje-bestått.  

  
 


