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1. skoleperiode 
Kontrol & rep af PV bremser og bremsesystemer  

2 uge 

Fag 12082 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 
4. Eleven kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, 
herunder redegøre for en grundlæggende viden om ABS-bremsers opbygning og funktion. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
 
1. Eleven kan anvende sin viden om 
funktioner og virkemåder for en 
personvogns bremsesystemer, 
herunder også ABS og ESP systemer, 
som grundlag for at vurdere de enkelte 
komponenters funktion før og efter 
reparation. 
 
2. Eleven kan afprøve en bils 
bremsepræstation på et 
bremserullefelt og vurdere om 
bremseanlægget opfylder de 
gældende lovkrav. 
 
3. Eleven kan kontrollere, servicere og 
udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, 
kalibre og bremseforstærker efter 
gældende kvalitetsstandarder og 
lovkrav.  

 
1. Du skal kunne anvende din viden om forskellige typer 
af personvognsbremser til at kunne vurdere om 
bremsesystemet opfylder lovens- og fabrikantens 
gældende mindste krav. Have et grundlæggende 
kendskab til ABS-systemets komponenter, opbygning og 
måden det fungerer på. 
Du skal kunne vurdere hvilke komponenter der evt. ikke 
opfylder ovenstående krav. 
 
2. Du skal kunne anvende bremserullefeltet sikkert og 
korrekt. 
Du skal kunne afprøve bilens bremsesystem på 
bremserullefeltet og vurdere om de viste 
målinger/værdier opfylder de gældende lovkrav. 
Du skal kunne udskrive- eller udfylde en skriftlig 
dokumentation i forbindelse med denne afprøvning.  
 
3. Du skal kunne kontrollere, bremseforstærker, 
vakuumpumpe (diesel), vurdere evt. reparations 
mulighed samt udskifte følgende komponenter; 
Hovedcylinder, bremsekaliper og hjulcylindre ud fra 
fabrikantens- og de gældende lovkrav. 
 

Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. Denne 
evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er aktiv, dvs. lytter, 
spørger og deltager aktivt i en dialog omkring det aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan samarbejde, 
forsøger at være problemløsende, er opmærksom på sikkerhed og 
miljø, evner og vilje til søgning af data- og reparations anvisninger, 
anvendelse og brug af værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende 
besvarer og/eller udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til 
at gøre en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil eller motor 
og en orientering til kunden om evt.  mangler eller begrænsninger i den 
afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det aktuelle emne. 
Som  udgangspunkt vil denne form for evaluering forgå 1 - 2 dage før 
emnet afsluttes og foregå i forbindelse med den normale undervisning i 
værksted og således afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk 
få stillet ét eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv bedst 
muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i det du siger og det 
du gør / demonstrerer. Du vil typisk have 10 min. og max. 15 min. til 
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4. Eleven kan kontrollere og udmåle 
bremsetromler og bremseskiver i 
henhold til tekniske data samt vurdere 
behov for afdrejning eller udskiftning. 
 
5. Eleven kan kontrollere, reparere og 
justere tromle- og skivebremser samt 
udskifte bremsebakker og 
bremseklodser. 
 
6. Eleven kan kontrollere, reparere og 
justere mekaniske og elektriske 
håndbremsesystemer. 
 
7. Eleven kan kontrollere, vurdere og 
udskifte dele i det hydrauliske 
bremsesystem fx bremserør og 
slanger i forhold til gældende lovkrav. 
  
8. Eleven kan fremstille bremserør 
efter gældende lovkrav. 
 
9. Eleven har viden om 
bremsevæskers specifikationer 
herunder kogepunkt og gældende 
lovkrav for udskiftning. 
 
10. Eleven har viden om kontrol og 
reparation af mekanisk- og elektronisk 
bremsekraftfordeling. 
 
11. Eleven har kendskab til elektriske 
parkeringsbremsesystemer. 
 
12. Eleven kan udlæse og slette 
fejlkoder med diagnosetester. 

4. Du skal kunne kontrollere og udmåle bremsetromler 
(diameter/ovalitet) og bremseskiver (min. tykkelse, kast 
og tykkelsesforskel) i henhold til data samt vurdere en 
evt. afdrejning eller udskiftning. 
 
5. Du skal kunne kontrollere, reparere og justere de 
mekaniske komponenter i forbindelse med tromle- og 
skivebremser samt kunne udskifte bremsebakker og 
bremseklodser samt viden om tilkøring af 
bremsebelægning. 
 
6. Du skal kunne kontrollere, reparere og justere 
mekaniske håndbremser både med bremsetromle- og 
bremseskive aktivering samt elektriske 
håndbremsesystemer. 
 
7. Du skal kunne kontrollere, vurdere og udskifte 
følgende komponenter i forhold til fabrikantens- og 
gældende lovkrav (udover uv.mål pind 3): 
Bremserør og bremseslanger. 
Du skal kunne redegøre for forskellige 
udluftningsmetoder samt udlufte det hydrauliske 
bremsesystem. 
 
8. Du skal kunne fremstille et bremserør i forhold til 
fabrikantens- og gældende lovkrav. 
 
9. Du skal have følgende viden om de forskellige typer 
bremsevæske: 
-hvad sker der med bremsevæsken når den ældes 
(bliver gammel) 
-hvad er tør- og vådkogepunkt på en bremsevæske 
-hvad er forskellen på DOT 3, 4, 4+, 5,0 og 5,1 
-må alle typer bremsevæske blandes 
 
10. Du skal have viden om hvordan du kontrollerer en 
bremsekraftregulator/afskæringsventil (rullefelt, vejprøve 

rådighed under denne evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne karakter vil 
efterfølgende  blive indskrevet i elevplan, elev og arbejdsgiver/mester 
kan nu til enhver tid gå ind og se resultatet. 
 
Denne evaluering kan helt eller delvis suppleres med spørgsmål 
fra Bilag 
T:\Fælles for Undervisere\BIL-FLY-
TRANSPORTMIDLER\Personvognsmekaniker-92-2\1. Skoleperiode-
92-2\Evaluering  
 
NB! 
Karakteren i dette emne vil dannes ud fra emnerne ” Kontrol, 

reparation og afprøvning af bremser” samt ”ABS-bremser”. 

I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
sammenlægning af flere tæt beslægtede emner f.eks. emnet ”styretøj 
og undervogn” og emnet ”4-hjulsudmåling”, hvilket betyder at begge 
emner evalueres samtidig. Eleven vil således kunne få et spørgsmål 
som omhandler ”4-hjulsudmåling” og får en karakter i dette emne, men 
samme karakter vil også være gældende for emnet ”styretøj og 
undervogn” som altså ikke evalueres særskilt.  
Eleven vil altid blive orienteret om en sammenlægning af flere emner 
dvs. en fælles emne-evaluering. 
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13. Eleven kan udlufte og udskifte 
bremsevæske ved brug af 
diagnosetester. 
 
14. Eleven kan kontrollere, udmåle, 
justere og udskifte ABS-hjulføler. 
 
15. Eleven har viden om personlig 
sikkerhed ved arbejdet med bremser i 
forhold til produktets anvisninger og 
sikkerhedsdatablade 
 
16. Eleven har viden om arbejdsmiljø 
ved arbejdet med bremser i forhold til 
anvisninger for håndtering og 
bortskaffelse af affald. 
 

og manometer), dette gælder både de mekaniske og 
elektroniske typer. 
 
11. Du skal kunne demonstrere et kendskab til elektriske 
parkeringsbremsesystemer vedrørende opbygning og 
funktion. 
 
12. Du skal kunne udlæse og slette fejlkoder ved hjælp 
af mindst to forskellige typer diagnosetestere. 
 
13. Du skal kunne udskifte bremsevæske samt udlufte 
ABS- bremsesystemet korrekt ved brug af en 
diagnosetester. 
 
14. Du skal kunne kontrollere, udmåle, justere og 
udskifte ABS-hjulfølere, dette gælder for både den 
induktive- og aktive type hjulføler. 
 
15. Du skal kunne demonstrere viden om personlig 
sikkerhed ved arbejde med bremser i forhold til 
produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade. 
 
16. Du skal kunne demonstrere viden om arbejdsmiljø 
ved arbejde med bremser i forhold til anvisninger for 
håndtering og bortskaffelse af denne type affald. 
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1. skoleperiode 
Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn 

1 uge 

Fag 8858 

Rutineret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

11. Eleven kan under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne på 

baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske systemer på personvogne, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan ved anvendelse af måle- 
og diagnoseudstyr udmåle bilens 
elektriske systemer ud fra sin viden 
om og forståelse af begreber som 
spænding, 
strøm, modstand, effekt samt serie- og 
parallelforbindelser 
 
2 Eleven har viden om både AC og 
DC og kan udføre enkle målinger på 
signaler med et oscilloskop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
Du skal kunne vise og forklare hvordan du anvender et 
multimeter til udmåling af spænding, strøm og modstand 
på simple elektriske systemer (f.eks. forlygter). 
Du skal kunne demonstrere hvordan du kan anvender 
diagnoseudstyr (motortester) til udmåling af spænding, 
strøm og modstand på simple elektriske systemer (f.eks. 
forlygter). 
Du skal kunne forklare forskellen på et serie- og parallelt 
forbundet kredsløb og kunne foretage simple 
beregninger af spænding, strøm og modstand samt 
udpege disse to typer kredsløb på en bil. 
Du skal have viden om begreberne spænding, strøm, 
modstand og effekt og hvordan disse fire begreber kan 
forklares. 
 
2. 
Du skal kunne forklare forskellen på veksel- og 
jævnspænding samt veksel- og jævnstrøm. 
Du skal kunne demonstrere jævn- og vekselspændings 
målinger med et oscilloskop henholdsvis på en lygte 
eller sideblink og på en induktivgiver. 
 

 

Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. Denne 
evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er aktiv, dvs. lytter, 
spørger og deltager aktivt i en dialog omkring det aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan samarbejde, 
forsøger at være problemløsende, er opmærksom på sikkerhed og 
miljø, evner og vilje til søgning af data- og reparations anvisninger, 
anvendelse og brug af værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende 
besvarer og/eller udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til 
at gøre en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil eller motor 
og en orientering til kunden om evt. mangler eller begrænsninger i den 
afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det aktuelle emne. 
Som udgangspunkt vil denne form for evaluering forgå 1 - 2 dage før 
emnet afsluttes og foregå i forbindelse med den normale undervisning i 
værksted og således afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk 
få stillet ét eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv bedst 
muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i det du siger og det 



   
Personvognsmekaniker 92-2 

 

 

Side 5 af 12 

3 Eleven har viden om analogteknik 
og digitalteknik i forbindelse med 
elektriske systemer i personbiler 
 
4 Eleven har viden om sensorer og 
aktuatorer i forbindelse med elektri-
ske systemer i personbiler 
 
5 Eleven kan anvende el-diagrammer 
og anden dokumentation i forbindelse 
med enkle fejlfindingsopgaver på 
elektriske systemer på personvogne. 
 
6 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejde med elektriske systemer 
 

 
 
3. 
Du skal demonstrere en viden om hvad forskellen er på 
de to begreber analog- og digitalteknik samt give 
eksempler på hvor i bilen du kan finde disse to typer 
signaler (teknikker). 
 
4. 
Du skal demonstrere en viden om simple elektronisk 
styrede systemer forklaret ved hjælp af 
elektronikmodellen (inddata-boks-uddata). 
 
5. 
Du skal kunne anvende el-diagrammer og data på bilens 
elektriske kredsløb i forbindelse med simpel fejlfinding, 
dette vil være i form af afbrudt forbindelse og 
kortslutning. 
 
6. 
Du skal have viden om bortskaffelse af miljøbelastende 
affald i forbindelse med arbejde med elektriske- og 
elektroniske systemer. 
 
 

du gør / demonstrerer. Du vil typisk have 10 min. og max. 15 min. til 
rådighed under denne evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne karakter vil 
efterfølgende blive indskrevet i elevplan, elev og arbejdsgiver/mester 
kan nu til enhver tid gå ind og se resultatet. 
 
Denne evaluering kan helt eller delvis suppleres med spørgsmål 
fra Bilag  
T:\Fælles for Undervisere\BIL-FLY-
TRANSPORTMIDLER\Personvognsmekaniker-92-2\1. Skoleperiode-
92-2\Evaluering  
 
NB! 
Karakteren i dette emne vil dannes ud fra emnerne i 8857 + 8858 
 
I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
sammenlægning af flere tæt beslægtede emner f.eks. emnet ”styretøj 
og undervogn” og emnet ”4-hjulsudmåling”, hvilket betyder at begge 
emner evalueres samtidig. Eleven vil således kunne få et spørgsmål 
som omhandler ”4-hjulsudmåling” og får en karakter i dette emne, men 
samme karakter vil også være gældende for emnet ”styretøj og 
undervogn” som altså ikke evalueres særskilt.  
Eleven vil altid blive orienteret om en sammenlægning af flere emner 
dvs. en fælles emne-evaluering. 
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1. skoleperiode 
Eftersyn og kontrol af lys, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og akkumulator 

1 uge 

Fag 8857 

Rutineret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

10. Eleven kan udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan kontrollere lygternes 
tilstand og udvælge korrekte pærer og 
sikringsstørrelse samt vejlede kunden 
ud fra en teknisk, færdsels-
sikkerhedsmæssig 
og økonomisk vurdering 
 
2 Eleven kan kontrollere og justere 
lygternes indstilling og lysstyrke ifølge 
gældende regler 
 
3 Eleven kan kontrollere tegngivnings- 
og visker-/vaskeranlæggets funktion 
ifølge gældende regler 
 
4 Eleven kan gennemføre en udmåling 
af bilens akkumulator og kontrollere 
afladning på køretøjets el-system samt 
vejlede kunden ud fra en teknisk og 
økonomisk vurdering 
 
 
 

 
1. 
Du skal kunne kontrollere lygternes tilstand. 
Du skal kunne udvælge korrekte pærer og sikringsstørrelser i 
forbindelse med eftersyn og reparation af lygter, 
tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg. 
Du skal kunne vejlede kunden ud fra en teknisk, 
færdselssikkerhedsmæssig og økonomisk vurdering af lygter, 
tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg. 
 
2. 
Du skal kunne kontrollere og justere lygternes indstilling og 
lysstyrke ud fra gældende regler og lovkrav. 
 
3. 
Du skal kunne kontrollere tegngivnings- og visker/vaskeranlæg ud 
fra gældende regler og lovkrav. 
 
4. 
Du skal kunne gennemføre en udmåling af bilens 
akkumulator/batteri og kontrollere afladning på køretøjets 
elektriske system samt vejlede kunden ud fra en teknisk og 
økonomisk vurdering. 
 

 

Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. 
Denne evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er 
aktiv, dvs. lytter, spørger og deltager aktivt i en dialog 
omkring det aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan 
samarbejde, forsøger at være problemløsende, er 
opmærksom på sikkerhed og miljø, evner og vilje til 
søgning af data- og reparations anvisninger, anvendelse og 
brug af værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende besvarer 
og/eller udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til 
at gøre en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil 
eller motor og en orientering til kunden om evt. mangler 
eller begrænsninger i den afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det 
aktuelle emne. Som udgangspunkt vil denne form for 
evaluering forgå 1 - 2 dage før emnet afsluttes og foregå i 
forbindelse med den normale undervisning i værksted og 
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5 Eleven kan ud fra sin viden om 
akkumulatorens opbygning og 
virkemåde vurdere akkumulatorens 
ladetilstand samt gennemføre en 
korrekt belastningsprøve af 
akkumulatoren 
 
6 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejde med lygter, 
tegngivningsapparater, visker-
/vaskeranlæg og akkumulatorer 
 

5. 
Du skal kunne demonstrere en viden om akkumulatorens 
opbygning og virkemåde og ud fra denne viden kunne vurdere 
akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en korrekt 
belastningsprøve af akkumulatoren. 
 
6. 
Du skal kunne demonstrere en viden om håndtering og 
bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde 
med lygter, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og 
akkumulatorer. 
 
 
 
 
 

således afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk få 
stillet ét eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv 
bedst muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i 
det du siger og det du gør / demonstrerer. Du vil typisk 
have 10 min. og max. 15 min. til rådighed under denne 
evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne 
karakter vil efterfølgende blive indskrevet i elevplan, elev og 
arbejdsgiver/mester kan nu til enhver tid gå ind og se 
resultatet. 
 
Denne evaluering kan helt eller delvis suppleres med 
spørgsmål fra Bilag  
T:\Fælles for Undervisere\BIL-FLY-
TRANSPORTMIDLER\Personvognsmekaniker-92-2\1. 
Skoleperiode-92-2\Evaluering  
 
NB! 
Karakteren i dette emne vil dannes ud fra emnerne i 
8857 + 8858 
 
I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
sammenlægning af flere tæt beslægtede emner f.eks. 
emnet ”styretøj og undervogn” og emnet ”4-hjulsudmåling”, 
hvilket betyder at begge emner evalueres samtidig. Eleven 
vil således kunne få et spørgsmål som omhandler ”4-
hjulsudmåling” og får en karakter i dette emne, men samme 
karakter vil også være gældende for emnet ”styretøj og 
undervogn” som altså ikke evalueres særskilt.  
Eleven vil altid blive orienteret om en sammenlægning af 
flere emner dvs. en fælles emne-evaluering. 
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1. skoleperiode 
Autofysiske begreber 1 af 2 

0,5 uge 

Fag 12054 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 

4. Eleven kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder redegøre for en grundlæggende 

viden om ABS-bremsers opbygning og funktion. 

11. Eleven kan under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne på 

baggrund af en grundlæggende viden om måleteknik og elektronik samt elektriske og elektroniske systemer på personvogne. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven har viden om almene 
begreber for tryk i forbindelse med 
måling og vurdering af tryk fx i 
forbindelse med 
indsugningstryk, hydraulisk tryk i 
bremsesystemer, servostyring, 
automatgear samt ved måling af 
benzin- og dieseltryk. 
 
2 Eleven har viden om almene 
begreber for temperatur i forbindelse 
med måling og vurdering af 
temperaturer fx i forbindelse 
med vandtemperatur og 
lufttemperaturer. 
 
3 Eleven har viden om almene 
begreber for hastighed i forbindelse 
med måling og vurdering af 
hastigheder fx i forbindelse 
med kørehastighed, drejehastighed og 

 
1 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for tryk i forbindelse med måling og vurdering 
af tryk fx i forbindelse med 
indsugningstryk, hydraulisk tryk i bremsesystemer, 
servostyring, automatgear samt ved måling af benzin- 
og dieseltryk. 
 
2 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for temperatur i forbindelse med måling og 
vurdering af temperaturer fx i forbindelse 
med vandtemperatur og lufttemperaturer. 
 
3 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for hastighed i forbindelse med måling og 
vurdering af hastigheder fx i forbindelse 
med kørehastighed, drejehastighed og 
indsprøjtningstider. 
 
 
 
 

Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. Denne 
evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er aktiv, dvs. lytter, 
spørger og deltager aktivt i en dialog omkring det aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan samarbejde, 
forsøger at være problemløsende, er opmærksom på sikkerhed og 
miljø, evner og vilje til søgning af data- og reparations anvisninger, 
anvendelse og brug af værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende 
besvarer og/eller udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til 
at gøre en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil eller motor 
og en orientering til kunden om evt.  mangler eller begrænsninger i den 
afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det aktuelle emne. 
Som  udgangspunkt vil denne form for evaluering forgå 1 - 2 dage før 
emnet afsluttes og foregå i forbindelse med den normale undervisning i 
værksted og således afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk 
få stillet ét eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv bedst 
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indsprøjtningstider. 
 
4 Eleven har viden om almene 
begreber for taste- og frekvensstyring i 
forbindelse med måling og vurdering 
af pulsbreddestyringer fx i forbindelse 
med lysstyring, pumpestyring og el-
motorstyring. 
 
5 Eleven har viden om almene og 
autofysiske begreber for vinkel i 
forbindelse med måling og vurdering 
af fx styretøjssvinkler og 
krumtapsgrader. 
 
6 Eleven har viden om almene 
begreber for elektricitet i forbindelse 
med måling,beregning og vurdering af 
fx strøm, spænding, modstand og 
watt. 
 
7 Eleven har viden om almene 
begreber for masse, kraft, arbejde og 
energi i forbindelse med udførelse, 
måling og vurdering 
af fx tilspændingsmoment, 
motorydelse og energiforbrug. 
 
8 Eleven har viden om SI-systemet og 
kan anvende omregningstabeller i 
forbindelse med sit arbejde med 
køretøjer.  
 
9 Eleven kan anvende præfixer i 
forbindelse med måling, vurdering og 
beregning af fx bremsekraft, 
elektricitet, tryk og 

4 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for taste- og frekvensstyring i forbindelse med 
måling og vurdering af pulsbreddestyringer fx i 
forbindelse med lysstyring, pumpestyring og el-
motorstyring. 
 
5 Du skal kunne demonstrere en viden om almene og 
autofysiske begreber for vinkel i forbindelse med måling 
og vurdering af fx styretøjssvinkler og krumtapsgrader. 
 
6 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for elektricitet i forbindelse med 
måling,beregning og vurdering af fx strøm, spænding, 
modstand og watt. 
 
7 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for masse, kraft, arbejde og energi i 
forbindelse med udførelse, måling og vurdering 
af fx tilspændingsmoment, motorydelse og 
energiforbrug. 
 
8 Du skal kunne demonstrere en viden om SI-systemet 
og kan anvende omregningstabeller i forbindelse med sit 
arbejde med køretøjer.  
 
9 Du skal kunne anvende præfixer i forbindelse med 
måling, vurdering og beregning af fx bremsekraft, 
elektricitet, tryk og 
temperaturer. 

muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i det du siger og det 
du gør / demonstrerer. Du vil typisk have 10 min. og max. 15 min. til 
rådighed under denne evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne karakter vil 
efterfølgende  blive indskrevet i elevplan, elev og arbejdsgiver/mester 
kan nu til enhver tid gå ind og se resultatet. 
 

Denne evaluering kan helt eller delvis suppleres med spørgsmål 
fra Bilag  
T:\Fælles for Undervisere\BIL-FLY-
TRANSPORTMIDLER\Personvognsmekaniker-92-2\1. Skoleperiode-
92-2\Evaluering  
 

Fortsættes på 3. Hovedforløb (delkarakter) 
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temperaturer. 

 

 

 

 

 

 

 

1. skoleperiode 
Kundeservice 

0,5 uge 

Fag 8848 

Rutineret   (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

3. Eleven kan gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god 

økonomi på værkstedet samt en god kundeservice, 

12. Eleven kan gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan agere hensigtsmæssigt i 
forhold til forskellige typer af kunder og 
samarbejdspartnere og deres 
forventninger til eleven og virksomheden. 
Eleven 
kan skelne mellem forskellig 
kundeadfærd og kundebaggrund og er 
bevidst om, at forskellig adfærd kræver 
forskellig opmærksomhed og 
serviceniveau 
 
2 Eleven har viden om betydning af 
dialogen med kunden herunder 

(Beskrevet af JF) 

Eleven kan typebestemme en kunde og bliver i stand til at 

vurdere, hvilke behov forskellige kundetyper har og dermed, 

hvilke varer og tjenesteydelser de efterspørger. 

 

Således bliver eleven i stand til at bestemme, hvilken service 

der forventes. 

 

Eleven får kendskab til begrebet service før, under og efter 

køb indenfor auto-branchen og bliver i stand til at vurdere 

 

Eleven arbejder med opgaver i følgende: 

1. 

Købsbaggrund (behovsdækning hos kunden) 

Behovs-filosofi (Maslows behovshieraki – 

pyramide) 

Markeds-Segmentering 

Kundetyper/kundeprofiler 

2. 

Service (hvad er service?) 

Service parametre i autobranchen 

Købsfilosofi/købsbaggrund 
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afstemning af forventninger i forhold til 
det arbejde, der skal udføres eller de 
muligheder, 
der er for rådgivning eller mersalg 
 
3 Eleven kan ud fra erfaringen fra sin 
arbejdsplads vurdere og udarbejde 
løsnings-forslag i forbindelse med fiktive 
eller faktuelle kundeproblematikker 
 
4 Eleven har forståelse for den personlige 
kontakts betydning for virksomhedens 
relationer til forskellige typer af kunder og 
samarbejdspartnere 
 

 

virkningen af den og om den står i et rimeligt forhold til 

omkostningerne. 

 

Eleven kan håndtere givne kundekonflikter på en 

hensigtsmæssig måde. 

 

Eleven får kendskab til national og evt. international 

lovgivning ved reklamationsret og garantiordninger indenfor 

faget og kan vurdere dem i forhold til brancherelaterede 

problematikker. 

 

Eleven får kendskab til indretning af salgslokaler og salgs- og 

service og personlig kontakt hos givne udbydere indenfor 

branchen 

 

Rationelle motiver 

Irrationelle motiver 

Service ved køb 

Før køb 

Under køb 

Efter køb 

De fire  p’er 

Produkt 

Promotion (påvirkning af kunden) 

Pris  

Place (distribution) 

Købeloven herunder reklamationsret 

Udvidet garanti/reklamationsret 

Mærkespecifikke regler 

3. 

Kvalitet 

Teknisk kvalitet (holdbarhed o.l.) – 

direkteproduktrelateret 

Markeds kvalitet (mode/trends m.m.) 

Brugs kvalitet 

Virksomhedskvalitet 

Salgsafdeling 

Værksted 

Image (produkt/brand/business) 

Kvalitets styring 

4. 

Repetitionsopgave, hvor følgende 

sammenfattes: 

 

Udarbejdelse af en autoforretnings: 

- salgsmateriale 
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- garanti-/reklamationsret 

- personale kodeks vedr. påklædning/adfærd 

m.m. 

- markedskommunikation (reklame) 

-Serviceparametre 

-Virksomhedens kundetyper og deres 

forventninger 

 

Eleven evalueres løbende og der gives en 

standpunktskarakter ved afslutningen af 

forløbet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


