
Examinationsbeskrivning 
Observera att samtliga lärandemål beskrivna i kursplanen ska examineras. För utbildning 
motsvarande delkurs 1a, Kommunal Räddningstjänst behöver ni beskriva samtliga examinationer i 
detta dokument. Examinationerna för kurs 1b behöver inte återges eftersom de tillhandahålls av 
MSB, däremot behöver numreringen skrivas in på examinationssammanställningen. Kurs 1b 
examinationerna återfinns under fliken ”Stöd för ansökan och genomförande”.  

Examinationsnumrering:(nr) 

Tillhörande läraktivitetsbeskrivning: (nr) 

Instruktör/examinator som konstruerat examinationen 

(namn) 

Ämne (till vilket ämnesområde hör examinationen) 

(ämnets namn) 

Lärandemål (vilket lärandemål bedöms den studerande emot? Hämtas från kursplan) 

Bedömningskriterier(vilken kunskap ska den studerande visa kopplat till lärandemålet för att 
bedömas som godkänd) 

Examinationsform (Här anger ni vilken form examinationen ska ha det kan t.ex. vara praktisk, 
skriftligt/muntligt prov, muntlig redovisning och hur den ska genomföras) 

Tidsåtgång 

(uppskatta den ungefärliga tiden för genomförande för den studerande) 


	nr: B1 B2
	Namn  kontaktuppgifter: 
	ämnets namn: Brand
	den studerande förväntas kunna:  1. Redogöra för kemiska och fysikaliska faktorer som styr olycks-och brandförlopp2. Förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden
	skriv bedömningskriterierna dvs vilken kunskap ska den studerande visa för att bedömas som godkänd: -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.För lärandemål 2- förklara hur förbränningen termiskt påverkas när vi tillför ett släckmedel-känna till andra effekter än de termiska när vi tillför ett släckmedel - förklara innebörden av ytkylning, brandgaskylning och avskiljning-förklara vilken miljöpåverkan olika släckmedel och släckinsatser kan ha-förklara egenskaper, för- och nackdelar samt användningsområden för: handbrandsläckare, hög- lågtryckssystem, dimspik, skärsläckare, skumsläckningssystem-ge minst två exempel på hur man kan ytkyla-ge minst två exempel på hur man kan brandgaskyla, varav ett sätt sker utifrån.-ge minst två exempel på hur man kan avskilja
	Här anger ni vilken form examinationen ska ha det kan tex vara praktisk skriftligtmuntligt prov: Skriftligt prov eller muntlig redovisning om behov av det finns. Examinationen sker på individnivå. Hela gruppen av studerande gör det skriftliga provet samtidigt. Vid muntlig redovisning antecknar ansvarig instruktör att samtliga bedömningskriterier uppnåtts. 
	uppskatta den ungefärliga tiden för genomförande för den studerande: 1 h för skriftligt prov. 1 h för muntlig redovisning.
	Tillhörande läraktivitetsbeskrivning: BE1


