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Kurs för examinator Grib, delkurs 1B, Praktik i 
räddningstjänst  

 

Bakgrund  

Grib (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap) är sex veckor 

lång och fördelad på två kurser.  

Kurs 1, kommunal räddningstjänst, består av delkurs A, Introduktion till 

yrkesrollen, samt delkurs B, Praktik i räddningstjänst.  

Under kurs 2, Räddningsinsatsen, utvecklas och fördjupas de kunskaper som 

kursdeltagaren tillgodogjort sig under kurs 1 inom samtliga ämnesområden.  

Kurserna studeras och examineras var för sig och vid godkänt resultat vid båda 

kurserna utfärdas ett utbildningsbevis som intygar att deltagaren har ökade 

förutsättningar att genomföra operativa uppgifter inom kommunal 

räddningstjänst. 

Ett nära samarbete mellan MSB och Sveriges räddningstjänster är en 

förutsättning för att Grib ska fungera på ett effektivt sätt. Det gäller i synnerhet 

utbildningens praktikdel, delkurs 1B, som genomförs under en vecka vid en 

räddningstjänst. Det är en viktig del i utbildningen där den studerande 

utvecklar sina kunskaper och färdigheter genom att ta del av metoder, tekniker 

och det materiel som används i den kommunala räddningstjänstens arbete. 

Sveriges räddningstjänster har olika förutsättningar, vilket lett till utmaningar 

för ett antal räddningstjänster att genomföra delkurs 1B och dess 

examinationer på ett kvalitativt sätt. Möjligheten att själva få ansvaret att 

bedöma examinationerna i delkurs 1B har därför efterfrågats. Mot denna 

bakgrund erbjuder MSB föreliggande certifierande kurs till examinator, för de 

räddningstjänster som önskar alternativet att själva bedöma examinationerna i 

delkurs 1B. En examinator är behörig att examinera studerande såväl inom som 

utanför den egna räddningstjänsten vilket möjliggör samarbeten mellan 

räddningstjänster över kommun- och förbundsgränserna. Kursen är en 

kvalitetssäkrande förutsättning för rättssäker kunskapsbedömning av 

examinationerna i delkurs 1B.  
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Målgrupp 

Kursen vänder sig till anställda inom kommunal räddningstjänst som fått i 

uppgift av sin arbetsgivare att verka som examinator inom delkurs 1B, Praktik i 

räddningstjänst.  

 

Behörighet 

För att antas till kursen ställs vissa krav på den sökandes behörighet. Den 

sökande ska ha: 

 

1. anställning inom kommunal räddningstjänst,  

 

2. a. genomgått MSB:s handledarkurs inom området skydd mot olyckor 

innehållande Gribspecifik del, eller  

 

b. genomgått handledarutbildning i Grib. 

 

Urval 

I de fall antal sökande överskrider antal platser på kursen förbehåller sig MSB 

rätten att göra ett urval. Vid eventuellt urval beaktas till exempel jämställdhet, 

behovsbild samt geografisk spridning. 

Syfte 

Syftet med kursen är att ge deltagaren förutsättningar att på ett rättssäkert och 

kvalitativt sätt bedöma och dokumentera samtliga examinationer i delkurs 1B. 

Kursdeltagaren ska ges möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och 

kompetens i bedömningssituationer inom delkurs 1B. 

 

Lärandemål 

Efter genomförd kurs förväntas kursdeltagaren kunna: 

 

1. tillämpa bedömning och återkoppling mot lärandemål och dess 

bedömningskriterier inom samtliga examinationer i delkurs 1B på ett 

objektivt, kvalitativt och rättssäkert sätt 

 

2. använda metoder för effektiv och framåtsyftande återkoppling i en 

lärsituation på ett inkluderande sätt, såväl skriftligt som muntligt vid 

examinationerna i delkurs 1B 

 

3. använda utbildningens lärplattform i samband med  

kunskapsbedömning och återkoppling   

 

Innehåll 

Under kursen behandlas bland annat följande innehåll: 

 
 delkurs 1B, Praktik i räddningstjänst, innehåll utifrån kursplanen 

 

 rollbeskrivning avseende kursdeltagare > handledare > examinator > 
kursansvarig som legitimerar betyget 
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 kunskapsbedömning: begreppsförklaring av lärandemål och 
bedömningskriterier, exemplifiering av kunskapskvaliteter, summativ 
och formativ bedömning, likvärdighet och objektivitet, samt 

bedömning och återkoppling av godkända och icke- godkända 
examinationer i delkurs 1B  
 

 återkoppling: feedbacktrappan, bemötande samt metoder för 
framåtsyftande och effektiv återkoppling, såväl skriftlig som muntlig 

 
 lärplattform: introduktion till lärplattformens viktigaste funktioner 

med fokus på verktyg för återkoppling 

 

 värdegrund och god kommunikation: MSB:s värdegrund, pedagogiskt 
förhållningssätt samt inkluderande kommunikation 

Pedagogik och metodik 

Kursen utgår från en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I kursen 

tillvaratas fortlöpande resultat från forskning och utveckling.  

Kursen genomförs nätbaserat och ställer höga krav på självständighet och 

engagemang i lärprocessen. Kursen genomförs med fokus på lärande i 

samarbete med andra och genomförandet bygger på att den studerande är 

närvarande och aktiv under kursernas samtliga delar. Dessa delar består bland 

annat av föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppuppgifter, redovisningar, 

enskilda uppgifter och bedömningsaktiviteter. 

Kursens pedagogik, metodik och undervisning syftar till att vara 

exemplifierande och förebildlig avseende människors olikheter, etnisk 

mångfald och jämställdhet mellan kvinnor och män.  

Upplägg och omfattning 

Kursen genomförs via distansstudier under två (2) dagar.  

Inför kursen ska deltagaren genomföra några förberedande uppgifter av 

begränsad karaktär:   

- ta del av instruktionsfilmer och övriga guider om handhavandet i 

aktuell lärplattform 

- självpresentation samt träning på återkoppling i aktuell lärplattform 

- inläsning av tolv (12) examinationer inom delkurs 1B 

- förbereda och publicera två frågor vid kursrummets anslagstavla i 

aktuell lärplattform. Frågorna kan t ex handla om pedagogik, olika 

begrepp, förväntningar eller farhågor. 

De förberedande uppgifterna förväntas ta ungefär fem (5) timmar i anspråk. 
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Läromedel och utrustning 

Kursdeltagaren ska själv ta med den egna kommunens handlingsprogram 

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

MSB tillhandahåller allt läromaterial som krävs för att genomföra kursen.  

Utrustning: Undervisningen under kursen kommer att ske via ett e-

mötesverktyg, vilket kräver att kursdeltagaren själv kan tillhandahålla teknisk 

utrustning i form av dator med fungerande kamera och mikrofon.  

Examination och betygssättning 

För att certifieras som examinator och erhålla kursintyg krävs att 

kursdeltagaren godkänns enligt följande: 

- aktivt deltagande vid både framtagande och genomförande av muntliga 

gruppredovisningar av aktuella examinationer i delkurs 1B och 

fullständig närvaro 

- genomförande av återkopplingsuppgift i aktuell lärplattform, samt 

- kursdeltagarens enskilda skriftliga bedömning och återkoppling av 

tilldelad examination i delkurs 1B.  

Kursansvarig lärare informerar vid kursstarten om vilka examinationsformer 

som gäller för kursen och när dessa äger rum. Examinationerna genomförs 

såväl skriftligt som muntligt. 

På kursen ges betyget Godkänt eller Icke Godkänt. 

För deltagare som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle ska 

förnyad prövning anordnas i nära anslutning till ordinarie 

examinationstillfälle, dock senast inom 8 veckor, om inte särskilda skäl 

föreligger. Möjlighet till omtentamen ges vid två tillfällen, därefter vid nästa 

ordinarie kurstillfälle. 

Intyg  

Efter genomförd och godkänd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till 

kursdeltagaren.  

Kursintyget ger behörighet att agera examinator för uppgifter inom delkurs 1B, 

Praktik i räddningstjänst, under en period om fyra (4) år från den dag kurs för 

examinator slutfördes. 
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