
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: Vatten, pulver, skum, gasformiga släckmedel, aerosoler, släckverkan, ytkylning, brandgaskylning, avskiljning, släckning utifrån, invändig släckning, konstruktionsbrandsläckning. Hur fungerar handbrandsläckare, brandfiltar, slangar, strålrör, brandpumpar, hög- lågtryckssystem, dimspik, skärsläckare, skumsläckningssystem, "släckgrananter". Hur man använder handbrandsläckare, brandfiltar, slangar, strålrör, brandpumpar, hög- lågtryckssystem, dimspik, skärsläckare, skumsläckningssystem, "släckgrananter"
	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: B2
	nr2: BE2
	aktivitet: Läraktiviteten inleds med en kunskapsinventering om släckteori och släckmedel, där de studerande inventerar vad de vet om släckteori, vilka släckmedel de känner till och hur de fungerar och vilka metoder för brandsläckning de känner till.Utifrån inventeringen arbetar vi oss sedan igenom begreppen(enligt nedan innehållsbeskrivning). Som hjälpmedel finns powerpoint, film, småskaliga experiment och exempel på utrustning i form utav strålrör, slangar, handbrandsläckare, dimspik m.fl.Under detta passet betonas hur en brand kan påverka miljön och hur släckinsatsen kan minska eller öka miljöpåverkan beroende på val av metod,  val av släckmedel och förmågan att uppnå målsättningen med släckningen.Utvärdering av läraktiviteten sker i form av Plickers med 20 frågor.
	ämne: Brand
	Ange det eller de lärandemål som läraktiviteten syftar till att utveckla: Förklara släckmekanismer och släckmedels olika egenskaper och användningsområden
	Ange de bedömningskriterier som kommer användas för att bedöma om de studerande uppnår: - 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


