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3. skoleperiode 
Kontrol og reparation af motorer 1 

1,5 uge 

Fag 8854 

Rutineret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

7. udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes diesel- og benzinmotorer på baggrund af en grundlæggende viden om 

diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan foretage udskiftning af 
toppakning på benzin- og diesel-
motorer ud fra fabrikantens forskrifter 
og viden om tilspænding af bolte og 
anvendelse 
af momentnøgle og gradskala 
 
2 Eleven kan tilrettelægge et rationelt 
arbejdsforløb i forbindelse med 
udskiftning af tandrem på benzin- eller 
dieselmotorer med overliggende 
knastaksel og 
uproblematisk adgang til 
tandremsdrevet ud fra fabrikantens 
arbejdsbeskrivelser, illustrationer og 
anvisninger samt kendskab til 
vigtigheden af korrekt tilspænding af 
tandrem 
 
3 Eleven kan på baggrund af viden om 
de fire takter udføre kompressionstest 

 
1. 
Du skal kunne udskifte en toppakning både på en benzin- og 
dieselmotor ud fra fabrikantens data og forskrifter. 
Du skal demonstrere viden om friktion i gevind, strækbolte, 
tilspænding af bolte og anvendelse af momentnøgle og gradskala 
under dette arbejde. 
 
2. 
Du skal kunne tilrettelægge et fornuftigt, praktisk og tidsmæssigt 
velovervejet arbejdsforløb i forbindelse med udskiftning af 
tandrem på benzin- og dieselmotorer med overliggende 
knastaksel og let adgang til tandremsdrev. Dette skal udføres ud 
fra fabrikantens arbejdsbeskrivelser, anvisninger og illustrationer.  
Du skal kunne demonstrere kendskab til håndtering, mærkning og 
vigtigheden af korrekt tilspænding af tandrem. 
 
3. 
Du skal kunne udføre en kompressions- og cylinderlækagemåling. 
Du skal kunne demonstrere en viden om de fire takter i 
forbindelse med kompressions- og cylinderlækagemåling. 
Du skal kunne justere tændingstidspunkt på en benzinmotor. 

 

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 
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og cylinderlækagemåling samt justere 
tændings - eller ind-
sprøjtningstidspunkt 
 
4 Eleven kan foretage justering af 
indsugnings- og udstødningsventiler 
på benzin- og dieselmotorer efter 
fabrikantens data og anvisninger 
 
5 Eleven kan på baggrund af viden om 
komponenternes funktion gen-
nemføre fejlfinding på komponenter i 
kølesystemet. 
 
6 Eleven kan foretage udskiftning af 
vandpumpe, slanger og køler, fo-
retage kontrol af termostat samt 
udføre trykprøvning og udluftning af 
kølesystemet. 
 
7 Eleven kan gennemføre fejlfinding 
og reparation på smøresystemet, 
herunder udskifte oliepumpe og 
olietrykskontakt ud fra sin viden om 
smøresystemets funktion og 
komponenter samt oliens viskositet og 
kvalitet. 
 
8 Eleven kan udføre kontrol af olietryk 
samt tæthedskontrol af systemet 
 
9 Eleven kan udskifte strømfordeler, 
tændspole, tændingsmodul og 
højspændingskomponenter efter 
fabrikantens forskrifter 
 
10 Eleven kan korrekt håndtere 

Du skal kunne justere indsprøjtningstidspunkt på en dieselmotor 
med mekanisk brændstofpumpe. 
4. 
Du skal kunne foretage justering af indsugnings- og 
udstødningsventiler på benzin- og dieselmotorer efter fabrikantens 
data og anvisninger. 
 
5. 
Du skal kunne demonstrere viden om kølesystemets opbygning 
og funktion. 
Du skal kunne gennemføre fejlfinding på kølesystemets 
komponenter. 
 
6. 
Du skal kunne foretage udskiftning af vandpumpe, slanger og 
køler. 
Du skal kunne foretage kontrol af termostat samt udføre 
trykprøvning og udluftning af kølesystemet. 
 
7. 
Du skal kunne demonstrere viden om smøresystemets funktion og 
komponenter samt normalt og unormalt olieforbrug. 
Du skal kunne demonstrere viden om oliens viskositet og kvalitet. 
Du skal kunne gennemføre fejlfinding og reparation på 
smøresystemet, herunder udskifte oliepumpe og olietrykskontakt. 
 
8. 
Du skal kunne udføre en kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af 
smøresystemet. 
 
9. 
Du skal kunne udskifte en strømfordeler, tændspole, sluttrin 
(igniter), tændingsmodul og højspændingskomponenter som rotor, 
strømfordelerdæksel, tændrør og –hætter samt diverse kabler 
efter gældende lovgivning og fabrikantens forskrifter. 
 
10. 

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 3/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Kontrol og reparation af motorer 1” 
fremkommer udelukkende fra dette enkelte emne. 
 
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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højspændingskomponenter under 
hensyn til personlig sikkerhed 
 
11 Eleven kan vurdere slitage på de 
anvendte komponenter 
 
12 Eleven har viden om bortskaffelse 
af miljøbelastende affald (fx olie og 
kølevæsker) i forbindelse med arbejde 
med motorer 

 

Du skal kunne håndtere højspændingskomponenter korrekt og 
under hensyn til andres og egen personlig sikkerhed. 
 
11. 
Du skal kunne vurdere slitage og mangler (støjdæmpning) på det 
primære tændingsanlæg, herunder omdrejnings- og belastnings 
regulering/forstiller. 
Du skal kunne vurdere slitage og mangler (støjdæmpning) på det 
sekundære tændingsanlæg.  
 
12. 
Du skal kunne demonstrere viden om håndtering og bortskaffelse 
af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med motorer 
herunder motorolie, oliefilter og kølevæske. 
 
 

 
 

 

 

 

 

3. skoleperiode 
Automiljø 2 af 2 

0,5 uge 

Fag 8847  

Rutineret   (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

1. udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, 

13. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for 

bæredygtig udvikling, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
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1 Eleven kan forstå betydningen af de 
daglige miljømæssige sammenhænge i 
for-bindelse med autofaget 
 
2 Eleven kan forstå og arbejde ud fra 
miljømæssige bekendtgørelser og kender 
den autofaglige og samfundsfaglige 
baggrund for deres eksistens 
 
3 Eleven kan vurdere samspillet mellem 
samfund og miljø, herunder bæredygtig-
hed for processer og produkter inden for 
autofaget 
 
4 Eleven kan i forbindelse med det 
daglige arbejde søge, udvælge og 
anvende relevante miljømæssige 
informationer fra forskellige 
informationskilder herunder 
it-baserede kilder 
 
5 Eleven kan anvende gældende 
lovgivning i forhold til konkrete autofaglige 
arbejdsopgaver 

 
6 Eleven kan forholde sig til 
miljøspørgsmål set i forhold til 
beskæftigelse, processer, produkter og 
livskvalitet for den enkelte medarbejder 

 
1. 
Du skal kunne demonstrere en forståelse for betydningen af de daglige miljømæssige 
sammenhænge du udsættes for i forbindelse med autofaget. 
 
2. 
Du skal have forståelse for miljømæssige bekendtgørelser samt kunne arbejde ud fra 
disse bekendtgørelser. Endvidere skal du kende den autofaglige og samfundsfaglige 
baggrund for at vi anvender disse bekendtgørelser. 
 
3. 
Du skal kunne vurdere de interesser der er og kan være, mellem vores samfund og 
vores miljø, herunder økonomien og hvad vi som samfund får ud af de processer og 
produkter der findes inden for autofaget. 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere at du er i stand til at søge, udvælge og anvende relevante 
miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder herunder 
it-baserede kilder. 
 
5. 
Du skal kunne anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete autofaglige 
arbejdsopgaver, bl.a. skal du kunne demonstrere en anvendelse i at fremsøge 
sikkerhedsdatablad for auto relevante produkter, via UCH hjemmeside. 

 
6. 
Du skal kunne forholde dig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, processer, 
produkter og livskvalitet for den enkelte medarbejder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der repeteres (grundforløb)/arbejdes med 
følgende: 
 
Hvad er en leverandør 
brugsanvisning/sikkerhedsdatablad. 
 
Hvad er en arbejdspladsanvisning, og 
definer forskellen  
mellem denne, og et sikkerhedsdatablad. 
 
Hvad er en APV. og hvordan, denne 
bruges. 
 
Hvad er Mal.koder, piktogrammer samt R 
og S. sætninger. 
 
CLP. Ordningen. 
 
(Dette gøres med baggrund i, at eleverne 
på dette forløb, måske mødes, med 
forskellige forudsætninger. Da de kan 
have gennemført grundforløb på andre 
skoler, eller andre udd. former 
(mesterlære)) 
 
 
Samfund og miljø. 
 
Der fokuseres på emner som: 
 
Autobranchens ansvar for korrekt 
afskaffelse af spildprodukter såsom: 
Olie. 
Dæk. 
Batterier. 
M.M. 
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Miljømæssig korrekt ophugning af biler 
(Evt. besøg på autoophug) 
Produktansvar i forhold til bilbranchen. 
Bilparkens belastning af det 
omliggende økosystem. 
Miljøkrav til et autoværksted. 
 
Evaluering: 
 
 Disse indgår som en del af evalueringen, 
sammen med den 
   øvrige arbejdsindsats.  
 
Emnerne bearbejdes i gruppearbejde eller 
enkeltvis, ved hjælp af relevante skriftlige 
og IT. Baserede informationskilder. 
Resultatet dokumenters i form af en 
rapport, samt en fremlæggelse for 
klassen. 
 
På 3. hovedforløb arbejdes der med 
det ydre arbejdsmiljø, herunder 
bortskaffelse og miljøpåvirkninger af 
affald fra autobranchen, 
genanvendelse af materialer. Samt 
autobranchens påvirkning af miljøet, 
både bilparken, samt værkstederne 
 
Karakteren er en standpunktskarakter 
og tager udgangspunkt i den 
afleverede rapport samt 
fremlæggelsen 
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3. skoleperiode 
Service- og sikkerhedseftersyn 

1,0 uge 

Fag 8859 

Rutineret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

1. udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, 

2. udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog, 

3. 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. gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan udføre et service- og 
sikkerhedseftersyn efter personbilens 
serviceskema, klargøre bilen til syn 
samt udlæse fejlkoder og nulstille 
serviceindikator 
 
2 Eleven kan udfærdige en 
servicerapport med eventuelle 
kommentarer om delenes tilstand 
samt redegøre for mulige fundne 
ekstra arbejder 
 
3 Eleven kan udføre arbejdet ud fra et 
kundevenligt synspunkt og be-
handling af køretøjet - fra start til slut 
 

 
1. 

Du skal kunne udføre et service- og sikkerhedseftersyn efter det 

aktuelle køretøjs serviceskema som du selv skal finde og 

udskive via computer. 

Du skal kunne anvende og fremsøge nødvendige informationer 

og data fra reparationshåndbøger dette gælder for såvel dansk 

som engelsksprogende manualer. 

Du skal kunne efterse og klargøre bilen til syn – dog undtaget de 

systemer du endnu ikke har kompetencer til ifølge din personlige 

uddannelsesplan. 

Du skal kunne udlæse køretøjets egen diagnose (fejlkoder) og 

 
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.  
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4 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med serviceeftersyn og klargøring til 
syn 
 

nulstille serviceindikator både med systemtester og manuelt 

(blinkkoder og knapper). 

 
2. 

Du skal kunne udarbejde en servicerapport (-skema)hvor du 

påfører eventuelle kommentarer om fejl, mangler, tilkørsel 

(bremser) eller mulige fundne ekstra arbejder. 

 

3. 

Du skal kunne udføre arbejdet og behandle køretøjet ud fra et 

kundevenligt synspunkt lige fra arbejdet påbegyndes til køretøjet 

afleveres. 

 

4. 

Du skal have viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i 
forbindelse med serviceeftersyn og klargøring til syn. 

 

 
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 ?? 
(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Service- og sikkerhedseftersyn” 
fremkommer udelukkende fra dette enkelte emne. 
 

 

 

3. skoleperiode 
Reparation af kobling. 

0,5 uge 

Fag 8852 

Rutineret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

6.udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
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1 Eleven kan kontrollere, udmåle og 
udskifte en komplet 
personvognskobling 
 
2 Elever kan kontrollere, justere og 
reparere koblingsaktiveringssystemer 
 
3 Eleven kan ud fra sin viden om 
koblingssystemets funktion 
gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på kobling og 
koblingsaktiveringssystemet 
 
4 Eleven har viden om gearoliers 
anvendelser, kvalitet og viskositet 
 
5 Eleven har viden om arbejdsmiljø og 
sikkerhed ved arbejdet med 
koblingsreparationer 

 
6 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejde på transmission 

1. 
Du skal kunne udskifte en komplet kobling på en personvogn. 
Du skal kunne kontrollere og udmåle en komplet kobling. 
 
2. 
Du skal kunne kontrollere, justere og reparere forskellige typer af 
koblingsaktiveringssystemer. 
 
3. 
Du skal kunne demonstrere viden om koblingssystemets 
opbygning og funktion. 
Du skal kunne gennemføre et fornuftigt og systematisk 
fejlfindingsforløb på kobling og koblingsaktiveringssystemet. 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere viden om forskellige typer gearolie, 
hvor de anvendes og hvad der ligger i begreberne kvalitet og 
viskositet. 
 
5. 
Du skal kunne demonstrere viden om arbejdsmiljø og sikkerhed i 
forbindelse med arbejdet med koblingsreparationer. 
 
 
6. 
Du skal kunne demonstrere viden om håndtering og bortskaffelse 
af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdet på 
transmission. 
 
 
 
 
 

 

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 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 3/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
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Karakteren i dette emne ” Reparation af træk/kardanaksler” 
og Reparation af kobling.” 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. 

 
 

 

3. skoleperiode 
Reparation af træk/kardanaksler 

0,5 uge 

Fag 8851 

Rutineret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

6. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan ud fra sin 
grundlæggende viden om kardan - og 
trækakslers funktion og virkemåde 
gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på kardan - og 
trækaksler. 
 
2 Eleven kan efter fabrikantens 

 
1. 
Du skal kunne demonstrere en grundlæggende viden om kardan- 
og trækakslers opbygning, funktion og virkemåde. 
Du skal ud fra din grundlæggende viden om kardan- og 
trækaksler kunne gennemføre et fornuftigt og systematisk 
fejlfindingsforløb på disse komponenter. 
 
2. 

 

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 
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anvisninger foretage udskiftning samt 
kontrollere og vurdere kardan- og 
trækaksler samt manchetter for slør og 
defekter 
 
3 Eleven har viden om arbejdsmiljø og 
sikkerhed ved arbejdet med kardan- 
og trækaksler 

 
4 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i sit arbejde 
med kardan- og trækaksler 

 

Du skal efter fabrikantens anvisninger kunne foretage udskiftning 
samt kontrollere og vurdere kardan- og trækaksler samt 
manchetter for slør og defekter. 
 
3. 
Du skal kunne demonstrere viden om arbejdsmiljø og sikkerhed 
ved arbejdet med kardan- og trækaksler. 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere viden om håndtering og bortskaffelse 
af miljøbelastende affald i dit arbejde med kardan- og trækaksler. 
 
 

 

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 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 3/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Reparation af træk/kardanaksler” 
og Reparation af kobling.” 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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. skoleperiode 
Autofysiske begreber 2 af 2 

0,5 uge 

Fag 12054 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 

5. Eleven kan udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af 

hjulvinkler samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og dæk. 

6. Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission, herunder reparation af kobling og 

kraftoverføringsaksler. 

7. Eleven kan udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes diesel- og benzinmotorer på baggrund af en 

grundlæggende viden om diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer. 

8. Eleven kan udføre service på køle- og airconditionanlæg. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven har viden om almene 
begreber for tryk i forbindelse med 

 
1 Du skal kunne demonstrere en viden om almene 
begreber for tryk i forbindelse med måling og vurdering 

Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
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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 
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, 

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. 
 
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. 
 

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 
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  
(bagerst i dette materiale). 
 
 
NB! 
Se delkarakter fra 1. skoleperiode 
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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 
temperaturer. 
 

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. 

 

 

 

 

3. skoleperiode 
Iværksætteri og innovation 

Fag 12052  

Avanceret og rutineret (standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 

14) Eleven kan udvise en grundlæggende forståelse for iværksætteri og innovation og har kendskab til de vilkår, der knytter sig til etablering af 

egen virksomhed. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 

 
 
1 Eleven har viden om 

iværksætteri-begrebet i forhold 
til oprettelse af virksomhed 

 
 
2 

 
 
Eleven har viden om 
økonomistyrings principper 

 
Eleven kan demonstrere kendskab til og viden om innovations- 
og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet i forbindelse med 
oprettelsen af en virksomhed, således at han bliver i stand til at 
vurdere sig selv realistisk i forhold til problematikken. 
 
Eleven er i stand til at forklare, hvorledes budget og regnskab 
opstilles. Han skal kunne redegøre for forskellen på 
posteringerne og kunne forklare nøglebegreberne, og hvilken 

 

Der arbejdes med opgaver, demonstrationsvideoer, 

hjemmesider og artikler om følgende: 

 

Personens stærke- svage sider (særegne kompetencer) i 

forhold til: 

- Arbejde/arbejdsindsats 
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herunder bogføring/regnskab 

 

3 Eleven har viden om forskellige 
selskabsformer samt procedurer for 
selskabs oprettelse og afvikling 

 

4 Eleven kan arbejde med ide- og 
konceptudvikling rettet mod 
autobranchen 

 

5 Eleven opnår viden om 
mulighederne for iværksætterstøtte, 
rådgivning og vejledning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

betydning de har for en virksomheds aktuelle situation og for den 
fremtidige situation. 
 
Eleven får viden om hæftelsesformer og kapitalfremskaffelse. 
Eleven kan forklare, hvilke fordele og ulemper der er ved 
forskellige virksomhedsformer og selskabsformer og forklare, 
hvilken betydning disse ejerformer har i forbindelse med en 
virksomheds opstart og eventuelle ophør. 
 
Eleven bliver i stand til at analysere eksisterende virksomheders 
idégrundlag, således at han bliver i stand til at lave idégrundlag 
for en iværksættervirksomhed indenfor autobranchen. Han kan 
gøre rede for de faktorer i det nære og fjerne miljø, der påvirker 
idégrundlaget. 
 
Eleven får kendskab til en nystartet virksomheds interessenter 
herunder de personer/virksomheder, der kan rådgive om 
økonomiske-, markedsførings- og organisatoriske forhold. 
Endvidere får han kenskab til, hvor og hvorledes, der kan 
ansøges om støtte, og hvilke betingelser, der er forbundet med 
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Stressfaktorer 
- Usikkerhed 
- Strategiske evner 
- Kompetencer 

                     Personlige 

                     Faglige 

 

Forskellen på budget og regnskab illustreret på tidslinjer. 

Stausopgørelse og resultatopgørelse. 

Nøglebreber som f.eks. egenkapital. 

Omkostninger – faste og variable. 

 

Selskabsformer 

Aktieinvestering 

Låneoptagelse. 

Rente- og ÅOP beregning 

 

Fra idéudvikling til realitet. 

Det nære miljø. 

Det fjerne miljø. 

Konkurrence parametre. 

Strategifaktorer indenfor autosektoren 

 

Virksomhedens interessenter 

Støtte- og rådgivningsmuligheder. 

 

Forløbet afsluttes med udarbejdelsen af en 

forretningsplan for opstart af en virksomhed indenfor 

autobranchen. 

 

Der laves løbende evaluering og afslutningsopgaven 
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evaluering. Der gives en standpunktskarakter, hvor 

forretningsplanen har hovedvægten. 
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