
Läraktivitetsbeskrivning 
Instruktör/examinator som konstruerat läraktiviteten

Namn: 

Ämne:

Numrering:(nr) 
Det finns beskrivet hur läraktivitetsdokumentet kan numreras under fliken "stöd för ansökan och 
genomförande" på webbsidan. 

Tillhörande examinationsbeskrivning: (nr) 
 ange det nummer som ni angett på den examinationsbeskrivning som beskriver examinationen kopplat 
till lärandemålet. 

Upplägg: 
(dagtid-heltid, kvällstid en kväll i veckan) 

Lärandemål Ange det eller de lärandemål som läraktiviteten syftar till att utveckla 

Bedömningskriterier Ange de bedömningskriterier som kommer användas för att bedöma om de 
studerande uppnår lärandemålet efter genomförd läraktivitet. Dessa är desamma som ni anger i 
examinationsbeskrivningen. 



2(2) 

Läraktivitet Beskriv vad som ska göras för att främja lärandet och utveckla kunskaper kopplat till 
lärandemålet. Beskriv genomförandet av passet. T.ex teoripass, film, en diskussion, ett grupparbete. 

Innehåll Beskriv det centrala innehåll som läraktiviteten behandlar. 

Tidsåtgång 

Ange den tid som läraktiviteten planeras ta.Om det är en läraktivitet som behandlar flera ämnen 
samtidigt  t.ex brand och AO så måste tiden anges per ämne. 


	Beskriv det centrala innehåll som läraktiviteten behandlar: Nedan beskrivs det stoff som behandlas inom läraktivitetenGasbrand, brännbarhetsområde, flamtyper- diffusionsflamma, förblandad flamma, förbränningshastighet (explosion),värmeeffekt-, förbränningsvärme, förångningsvärme, förbränningsvärde, brandbelasting flamspridning-, flamhöjd, spridningshastighet värmeöverföring, ledning, strömning, konvektion/strålning,  fasomvandling och pyrolys,  brand i fasta material, antändning, brandgaser, värmeupptagningsförmåga (lätt- svårantändlighet) glödbrand, vätskebrand- kokpunkt/ångtryck, flampunkt, termisk tändpunkt, brandplym, innehåll, ytmaterial, förbränning i slutet utrymme, ventilationskontroll - syrehalt, ventilationsöppningar, bränslekontroll, initialbrands placering, neutrallagerTryckförhållanden, rumsgeometrins betydelse, vägg- och takbrand, Tid / temperaturkurva gråzon - mer eller mindre snabba förlopp Inomhusmiljö vid ventilationskontroll. 
	Ange den tid som läraktiviteten planeras taOm det är en läraktivitet som behandlar flera ämnen: ca 4 h
	dagtidheltid kvällstid en kväll i veckan under perioden som anges ovan etc: dagtid under sammanhållen utbildning
	namn1: 
	nr1: B1
	nr2: BE1
	aktivitet: Läraktiviteten inleds med en kunskapsinventering för att kunna avgöra en lämplig nivå att börja på. Därefter genomförs en föreläsning, med stöd utav en powerpoint innehållandes stoff enligt nedan. Då det är möjligt genomförs småskaliga experiment för att bekräfta eller kullkasta teorier. Vissa av dessa experiment gör de studerande själva medans andra genomförs av instruktören.En film som visar ett rumsbrandförlopp visas.Som avlutning på läraktiviteten eldas ett eller flera mindre modellhus där exempel på rumsbrandförlopp kan ses och brandförloppen tydligt kan påvisas.  Som avslutning används även Kahoot som utvärdering utav läraktiviteten. 
	ämne: Brand
	Ange det eller de lärandemål som läraktiviteten syftar till att utveckla:  1. Redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks-och brandförlopp
	Ange de bedömningskriterier som kommer användas för att bedöma om de studerande uppnår: -förklara beståndsdelar som krävs för att förbränningsprocess skall uppstå och vidmakthållas samt hur fördelningen av beståndsdelar påverkar förbränningsprocessens effektivitet -ange skillnader mellan bränslekontrollerat- och ventilationskontrollerat brandförlopp -beskriva ett brandförlopps olika skeden. Det tidiga brandförloppet, övertändning, fullt utvecklad rumsbrand och avsvalningsfas -beskriva fenomenen backdraft och brandgasexplosion, som kan uppstå under ett brandförlopp-exemplifiera hur olika materialegenskaper, orientering , ventilationsöppningarnas storlek och utformning, rummets geometri samt brandens placering kan påverka brandspridning.


