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7. skoleperiode 

Rep. af installationer i døre 

Fag nr. 3382 

1. uge  
Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

17. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder airbaganlæg, 

 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
1 Eleven kan tilrettelægge og 

gennemføre et fejlfindings- og 
reparationsforløb på elektriske 
installationer i døre fx 
rudereguleringer, spejle og 
centrallåsesystemer. 

2 Eleven kan identificere 
fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, 
kontakter og stikforbindelser samt 
foretage udskiftning af disse 
komponenter håndværksmæssigt 
korrekt. 

3 Eleven kan foretage udmåling af 
dynamisk spændingsfald på 
ledningsforbindelser. 

4 Eleven kan foretage kodning af 
håndsendere ud fra sin viden om 
styring af el-motorer. 

5 Eleven kan udføre selvstændig 
anvendelse af producentens 
manualer og ledningsdiagrammer 
samt anvende korrekte værktøjer i 
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fejlfindingsforløbet 
 

 

 

 

7. skoleperiode 

El og Hybrid 

Fag nr. 9598 

1 uge 
Expert (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

16. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) -bremser med TCS 

(Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program). 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
1 - Eleven kan redegøre for den 

litiumteknologi, der ligger til grund 
for batterityperne i både hybrid- og 
elbilen herunder den ombyggede 
hybridbil og den fabriksfremstillede 
el-bil 

2 - Eleven kan selvstændigt udvælge 
og anvende det bedst mulige 
værktøj til opgaver i forbindelse med 
adskillelse af en el-bils komponenter 

3 - Eleven kan redegøre for teknikken 
og funktionen inden for de mest 
anvendte elektromotortyper for 
efterfølgende at kunne konstatere 
fejl og derved lettere kunne 
servicere og reparere/udskifte 
defekte elektromotorer 

4 - Eleven kan selvstændigt udvælge 
de rigtige enkeltdele til brug ved 
servicering af el- og hybridbiler 
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5 - Eleven kan ud fra fabrikkernes 
sikkerhedsanvisninger og øvrige 
anvisninger afprøve 
batterifunktionen samt bedømme 
batteritilstanden ved hjælp af 
specialtestere samt erfaring ud fra 
egne målinger 

6 - Eleven kan ud fra sin viden om el-
bilen forklare de økonomiske 
aspekter i de tre forskellige el-
bilsversioner (ombygget el-bil, 
hybridbil samt fabriksfremstillet el-
bil) 

7 - Eleven har indgående kendskab til 
elektronikken, der anvendes i 
forbindelse med opladning af de 
forskellige typer el-biler 

8 - Eleven kan vurdere kvaliteten, 
herunder fejlsøgning og udmåling 
(tilstanden), på de mest vitale 
komponenter i en el bil 
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7. skoleperiode 
Diagnose og emissionssystemer -Benzin 

1 uger 

Fag 9666 

Ekspert (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

15. udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af 

motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
1 Eleven kan på baggrund af sin 

viden selvstændigt tilrettelægge, 
gennemføre og dokumentere et 
rationelt fejlfindingsforløb på 
komplekse motorstyringssystemer i 
benzinmotorer, f.eks. direkte 
brændstofindsprøjtning, multiair mv. 

 

2 Eleven kan ud fra sin viden, 
selvstændigt analysere og vurdere 
realtime-data i forbindelse med 
avanceret diagnosticering på 
moderne benzinmotorer og kan på 
baggrund heraf argumentere for det 
valgte indgreb ved udbedring. 

 

3 Eleven kan på baggrund af sin 
viden stille sig kritisk i forhold fejl i 
data og vej-ledningslitteratur 

 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre 
for, og dokumentere 
softwaremæssige sty-ringsstrategier 
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i moderne benzinmotorer, 
henholdsvis indirekte og direkte 
ben-zinindsprøjtning. 

5 Eleven har dybdegående viden om 
de anvendte emissionssystemer i 
benzinmo-torer, herunder EGR, 
Puls-air, EVAP, 3-vejskatalysatorer, 
denox-katalysatorer og kan vurdere 
den miljømæssige og den 
teknologiske konsekvens i tilfælde 
af fejlfunktioner 

 

6 Eleven kan selvstændig redegøre 
for og vurdere benzinudstødningens 
sammen-sætning og de interne 
kemiske reaktioner, samt anvende 
dette i forbindelse med kompleks 
diagnosticering 

 

7 Eleven kan selvstændig redegøre 
for alle funktionerne i benzin-EOBD 
og an-vende dette i forbindelse med 
kompleks fejlfinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Personvognsmekaniker 92-2 

 

 

Side 6 af 12 

7. skoleperiode 
Diagnose og emissionssystemer - Diesel 

1 uger 

Fag 9667 

Ekspert  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

15. udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af 

motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
1 Eleven kan på baggrund af sin viden 

selvstændigt tilrettelægge, 
gennemføre og dokumentere et 
rationelt fejlfindingsforløb på 
komplekse motorstyringssystemer i 
dieselmotorer, f.eks. nyeste 
versioner af Common Rail 

2 Eleven kan ud fra sin viden, 
selvstændigt analysere og vurdere 
realtime-data i forbindelse med 
avanceret diagnosticering på 
moderne dieselmotorer og kan på 
den baggrund argumentere for det 
valgte indgreb ved udbedring 

3 Eleven kan selvstændigt, 
sikkerhedsmæssigt og teknologisk 
forsvarligt foretage diagnosticering 
og servicering af 
højtrykssystemerne. 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre 
for, og dokumentere 
softwaremæssige sty-ringsstrategier 
i moderne Dieselmotorer 

5 Eleven har dybdegående viden om 
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emissionssystemer i dieselmotorer, 
herunder EGR, 
oxidationskatalysatorer, Selective 
Reduction Catalyst, Diesel 
partikelfiltre og kan som følge heraf 
selvstændigt foretage avanceret 
diagnosticering på disse og kan 
vurdere den miljømæssige og den 
teknologiske konsekvens i tilfælde af 
fejlfunktioner. 

6 Eleven kan på baggrund af sin viden 
stille sig kritisk i forhold fejl i data og 
vej-ledningslitteratur 

7 Eleven kan selvstændig redegøre 
for og vurdere dieseludstødnings 
sammensæt-ning og de interne 
kemiske reaktioner, samt anvende 
dette i forbindelse med kompleks 
diagnosticering 

8 Eleven kan selvstændig redegøre 
for alle funktionerne i diesel-EOBD 
og an-vende dette i forbindelse med 
kompleks fejlfinding 
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7. skoleperiode 
Fejlfinding og reparation af lygter  (Valgfri specialefag trin 2) 

0,5 uge 

Fag 8881 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

18. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, 

ladesystemer og starteranlæg. Desuden fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel på baggrund af viden om el-sikkerhed i 

forbindelse med høje værdier for jævnspænding og jævnstrøm, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan gennemføre kontrol, 
fejlfinding og reparation af lygter ud fra 
sin viden om lovens krav til 
lygtesystemet 
 
2 Eleven kan foretage udmåling af 
spændingstab og anvende 
ledningsdiagrammer og 
værkstedshåndbøger 
 
3 Eleven kan planlægge et rationelt 
arbejdsforløb 
 

 
1.  
Du skal kunne gennemføre en kontrol, fejlfinding og reparation af 
lygter ud fra din viden om lovens krav til lygtesystemet. 
 
2. 
Du skal kunne foretage en komplet udmåling af hele lygte 
kredsløbet for spændingstab og kunne vurdere målte værdier med 
data eller generelle værdier. 
Du skal kunne anvende ledningsdiagrammer og 
værkstedshåndbøger i forbindelse med ovenstående målinger. 
 
3. 
Du skal kunne planlægge et rationelt reparations forløb også i 

 
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 
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4 Eleven kan fortolke og overføre sin 
viden om klemmebetegnelser og 
symboler, som anvendes i elektriske 
diagrammer til konkrete kredsløb og 
komponenter 
 
5 Eleven kan vejlede kunden ud fra en 
teknisk og økonomisk vurdering 
 

 

forbindelse med en eventuel fejlfinding. 
 
4. 
Du skal kunne omsætte og overføre din viden om 
klemmebetegnelser og symboler (DIN-norm), som anvendes i 
elektriske diagrammer til konkrete kredsløb og komponenter. 
 
5. 
Du skal kunne vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk 
vurdering. 

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 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  
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(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Fejlfinding 
og reparation af lygter” og ” 
Reparation af komfortelementer  ” 
fremkommer ved en evaluering af 
begge emner samtidig. 
 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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