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4. skoleperiode 
Kontrol og reparation af motorer 2 

1,5 uge 

Fag 8866 

Avanceret  (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 ud fra sin viden om 
benzin- og dieselmotorer udføre 
kompressionstest, balance og 
cylinderlækagemåling og vurdere 
resultatet med henblik på 
omfanget af en eventuel efterfølgende 
motorreparation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Eleven kan gennemføre fejlfinding, 
udskiftning og reparation af 
motorkomponen-ter, herunder 
cylindre, stempler, krumtap, 

 
1. 
Du skal ud fra din mere grundlæggende viden om benzin- og 
dieselmotorer, nu udbygge dine færdigheder og viden, så du også 
kan udføre kompressionsmåling, cylinderbalance- og 
cylinderlækagemåling, på nyere motorer fra ca. år 2000 og frem, 
bl.a. på elektronisk styrede diesel motorer???(se 
kompetencemål).  
Du skal kunne vurdere resultatet af de målte værdier og 
præcisere hvilke komponenter der må skønnes at have nået eller 
overskredet slidgrænsen. 
Du skal kunne foretage kompressionsmåling, cylinderbalance- og 
cylinderlækagemålinger med såvel mekanisk måleudstyr 
(kompressions-/lækagemåler samt omdrejnings 
tæller) samt udmåle og vurdere resultater ved hjælp af  
motortester (ΔI) og systemtester. 
Du skal kunne foretage en samlet vurdering af motorens tilstand 
ud fra de ovenstående målinger. 
 
2. 
Du skal kunne foretage fejlfinding på en motor, med henblik på 
følgende;  
startbesvær, dårlig/ujævn motorgang, manglende 
drejningsmoment/motorydelse (ladetryk?), mislyde, *forbrug af 

 

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 
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knastaksel, lejer og ventiler ud 
fra fabri-kantens forskrifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Eleven kan udføre tæthedskontrol af 
forbrændingskammer herunder 
lokalisere utætheder og udmåle 
komponenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Eleven kan tilrettelægge og 
gennemføre udskiftning af tandrem, 
kæde og takthjul ud fra sin viden om 
de fire takter og fabrikantens forskrifter 
 
 

kølevand (ydre/indre utætheder), olietryk, unormalt olieforbrug 
(ydre/indre utætheder), kølevand i motorolie samt motorolie i 
kølevand og unormal forurening (lovkrav/emissioner). 
Du skal kunne udskifte følgende komponenter ud fra reparations 
håndbog eller –manual, på såvel dansk som engelsk; 
cylinder (løse/våde foringer), stempler/stempelringe, plejlstænger, 
krumtap samt lejer (hoved-/plejl-/aksiallejer), , oliepumpe samt 
regulerings-/overtryksventil/-ventiler, *(knastaksel/ –lejer, 
ventiler/-styr /-fjedre og sæder, topstykke og toppakning 
(tykkelse), . 
Du skal også kunne reparere ovenstående, det vil normalt betyde 
at du skal kunne foretage de nødvendige tilpasninger og kontroller 
i forbindelse med (evt. adskillelse og) samling af ovenstående 
komponenter. 
 
*Dette er viden og kompetencer du tidligere har tilegnet dig 
på 3. skoleperiode, ”ukomplicerede fejlfindings- og 
reparationsopgaver”. 
 
3. 
Du skal kunne ”udføre en tæthedskontrol af forbrændingskammer 
herunder lokalisere utætheder og udmåle komponenter”. Det vil 
sige, ud over den viden og de kompetencer der ligger under pkt. 
1., skal du være bevidst om en evt. mulighed for kontrol af  
underkompression v/ånderør eller PCV-system, måling af HC ved 
kølevandsbeholder samt ΔHC med motortester. 
 
EVT !!! 
3. 
Denne målpind for faget udgår, da den anses for fuldt dækket 
under målpind nr. 1. 
 
4. 
Du skal på mere komplekse motorer, kunne kontrollere, 
tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og 
takthjul ud fra en motors funktion og virkemåde, de fire takter samt 
fabrikantens forskrifter. 

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 4/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ”Kontrol og reparation af motorer 
2” 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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5 Eleven kan udvælge korrekt 
størrelser af komponenter 
 
 
 
 
 
 
 
6 Eleven kan foretage justering af 
ventiler, indsprøjtnings- og 
tændingstidspunkt 
 
 
 
 
 
7 Eleven er bevidst om vigtigheden af 
systematisk orden og renlighed og kan 
foretage håndværksmæssig korrekt 
betjening af såvel håndværktøj som 
special- og måleværk-tøj samt udføre 
troværdige målinger 
 
 
8 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med ar-bejdsopgaver på motorer 

 

 

 
 
5. 
Du skal i forbindelse med reparations arbejde på såvel benzin- 
som dieselmotorer, kunne udvælge korrekt størrelse af 
komponenter f.eks.;  
-stempel og stempelringe ud fra cylinder diameter og evt. slid 
-glidelejer ud fra diameter på krumtapsøle 
-toppakning ud fra stempelhøjde 
Etc. 
 
6. 
Du skal hvor dette er muligt, kunne foretage en kontrol og 
justering af ventiler, indsprøjtnings- og tændingstidspunkt. Du har 
tidligere (3.skp.) arbejdet med dette, men du skal nu også kunne 
udføre disse kontroller og justeringer, på mere komplekse motorer 
hvor dette er muligt, f.eks. systemtester til pumpe justering på 
diesel EDC. 
 
7. 
Du skal udstråle og demonstrere en bevidsthed om hvor vigtigt 
det er med systematisk orden og renlighed under hele 
arbejdsprocessen. 
Du skal endvidere kunne foretage håndværksmæssig korrekt 
betjening af såvel håndværktøj som special- og måleværktøj, 
samt udføre troværdige målinger med dette. 
 
8. 
Du skal gennem hele arbejdsforløbet med motorer, demonstrere 
den fornødne viden om korrekt bortskaffelse af miljøbelastende 
affald. 
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4. skoleperiode 
Kontrol og reparation af benzinindsprøjtnings- og tændingsanlæg 

2 uger 

Fag 8867 

Avanceret  (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 ud fra sin viden om 
benzin- og tændingsanlæg 
tilrettelægge og gen-nemføre et 
rationelt fejlfindingsforløb på et 
benzinindsprøjtnings- og 
tændings-anlæg ud fra fabrikantens 
forskrifter herunder udlæse og 
omsætte fejlkoder fra motorstyreboks 
 
2 Eleven kan foretage kontrol og 
udskiftning af alle komponenter i 
benzinind-sprøjtnings- og 
tændingsanlægget samt foretage 
reparation af det tilhørende 
led-ningsnet under anvendelse af 
fabrikantens forskrifter herunder 
udlæse målevær-dier fra 
motorstyreboks 
 
3 Eleven kan foretage kontrol og 
justering af tændingstidspunkt samt 
fortolke emissionsværdier fra en 
gastester og vurdere resultatet i 

 
1. 
Du skal ud fra din viden og færdigheder, kunne tilrettelægge og 
gennemføre et rationelt (fornuftig systematik/ rækkefølge af) 
fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtnings- og et 
tændingsanlæg ud fra fabrikantens forskrifter og din egen viden, 
herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. 
 
2. 
Du skal kunne foretage en kontrol og udskiftning af alle 
komponenter i benzinindsprøjtnings- og tændingsanlægget. 
Du skal kunne foretage reparation af det tilhørende 
ledningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter, 
ledningsdiagrammer og din egen viden, herunder udlæse 
måleværdier fra motorstyreboks. 
Du skal kunne betjene et oscilloskop og vurdere vigtige/ 
væsentlige signaler fra dette ??? 
 
3. 
Du skal kunne foretage en kontrol af tændingstidspunkt og 
forstilling?? Ved behov og hvis det er muligt foretage en 
justering af dette tændingstidspunkt. 
Du skal kunne udlæse de 4-gasser (evt. også NOx ??) og 
fortolke/analysere disse gasser for en vurdering af (evt. fejl ??) 

 
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 
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forhold til lovkrav 
 
 
4 Eleven kan identificere 
delelementerne i systemet som enten 
sensorer eller aktuatorer og kan 
fortolke ledningsdiagrammet og 
efterfølgende overføre den 
viden til det fysiske system. 
 
 
 
 
 
5 Eleven kan håndtere benzin set ud 
fra personlig sikkerhed og miljøhensyn 
og har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med 
arbejdsopgaver på benzin- og 
tændingsanlæg. 
 
 

disse emissionsværdier i forhold til lovkrav. 
 
4. 
Du skal kunne udpege alle de forskellige komponenter der indgår i 
systemet dette gælder både for indsprøjtnings- og 
tændingssystemet. 
Du skal kunne afgøre hvilke af komponenterne der er sensorer og 
hvilke der er aktuatorer, samt forståelse for begrebet ind- og 
uddata.  
Du skal kunne læse og anvende et ledningsdiagram, overføre 
denne viden og demonstrere færdigheder i form af konkrete 
målinger på komponenter og det tilhørende ledningsnet. 
  
5.  
Du skal kunne håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og 
miljøhensyn herunder også risiko for brand. 
Du skal endvidere demonstrere viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på 
benzin- og tændingsanlæg. 
 
 

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. 
 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ”Kontrol og reparation af 
benzinindsprøjtnings- og tændingsanlæg” 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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4. skoleperiode 92-2 
Kundeservice 

1,0 uge 

Fag 03396 

Rutineret   (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 
22) Eleven kan redegøre for viden om den teknologiske udvikling og innovation på personvognsområdet med særlig henblik på reduktion af belastningen af det 

ydre miljø, for eksempel udviklingen inden for el-biler, motorteknologi, styresystemer, alternative brændstoffer, transmission og brændselscelleteknologi, der er 

relevant for personvognsområdet. 

 

23) Eleven kan redegøre for viden om internationale forhold, der gør sig gældende i personvognsbranchen og kan varetage arbejdsopgaver i forhold til et 

internationaliseret arbejdsmarked. 

 

24) Eleven kan gennemføre en faglig kommunikation på baggrund af viden om forskellige kommunikationsformer og metoder, herunder informationssøgning og 

faglig formidling på engelsk. 

 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
 
 
 
 
1 Eleven kan arbejde i virksomheden 
med en direkte kundekontakt på en 
sådan måde, at virksomhedens 
kvalitetsnormer afspejles i de daglige 
arbejdsprocesser, og der ydes en 
kompetent service over for alle 
kundekategorier. 
 
 
 

(Beskrevet af JF) 

 

 

 

Eleven får kendskab til kvalitetsbegrebet i forhold til ydelser og produkter. 

Hvorledes forskellige kundetyper oplever forskellige former for kvalitet. 

Eleven for kendskab til hvorledes virksomheder arbejder med disse 

begreber. 

 

 

 

Eleven arbejder med opgaver og 

undervisningsmaterialer i/om 

følgende: 

 

1 Opfattet kvalitet i forhold til 

bestemte ydelser og produkter 

indenfor autofaget, og hvorledes 

disse ydelser kan tilrettes, så 

specifikke kundegrupper oplever en 

øget kvalitet. 

Begreber, der inddrages aktivt: -

segmentering, 
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2 Eleven kan tilegne sig viden om en 
virksomheds særlige kvalitetsnormer 
samt arbejde bevidst i forhold til disse ud 
fra en generel viden om 
kvalitetsstyringsprincipper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
3 Eleven kan udarbejde forslag til 
kvalitetsforbedringer i virksomheden samt 
udarbejde dokumentation for egen 
kvalitet. 
 
 
 
 
 
4 Eleven kan kommunikere 
hensigtsmæssigt med forskellige typer 
kunder ud fra sin viden om brug af verbalt 
og nonverbalt kommunikation herunder 
stemmeleje og kropssprog samt 
forskellige mennesketypers adfærd og 
reaktionsmønstre. 

 

 

 

 

Eleven får kendskab og viden til/om de nyeste kvalitetsnormer og 

kvalitetsstyringsprincipper inden for autobranchen. Ud fra denne viden 

skal eleven kunne beskrive specifikke arbejdsopgavers tilretning efter disse 

principper, og hvilke fordele og evt. ulemper det medfører for kunder og 

for virksomheden. 

 

 

 

 

Eleven kan lave kvalitetsanalyse af specifikke virksomheder og virksomhedens 

arbejdsprocesser. 

Eleven får kenskab til egenkontrol med henblik på analyse og forbedring. 

 

 

 

Eleven får kendskab til verbal og nonverbal kommunikations betydning for 

kunders kvalitetsoplevelse. 

Eleven får kendskab til forskellige kundetypers adfærd og reaktionsmønstre på 

frustrationer. 

 

 

 

kundetyper/kundeprofiler, 

virksomhedtype/virksomhedprofil 

 

 

 

2 Undersøge/fastlægge nyeste 

kvalitetsskrav og 

kvalitetsstyringsprincipper indenfor 

industri og servicevirksomheder. 

Undersøge specifikke 

virksomheders kvalitetsnormer og 

kvalitetsstyringsprincipper. 

 

 

 

 

3 Hvad er egenkontrol. 

Kortlægning af arbejdsprocesser. 

Kvalitetsanalyser. 

 

 

 

 

 

4 Videoer om reaktionsmønstre og 

hensigtsmæssige måder at tackle 

problematiske situationer. 

 

Afdækning af kendte kunde-

reaktionsmønstre indenfor 

autobranchen og hvorledes de kan 
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undgås. 

 

 

Eleven evalueres løbende og der 

gives en standpunktskarakter ved 

afslutningen af forløbet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. skoleperiode 92-2 
Det internationale marked 

0,5 uge 

Fag 8862 

Rutineret og vanceret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

23. redegøre for viden om internationale forhold der gør sig gældende i personvognsbranchen og varetage arbejdsopgaver i forhold 

til et internationaliseret arbejdsmarked, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
 
Avanceret og rutineret: 
1 Eleven kan forstå internationale 

 
 
 

Eleven bliver i stand til at vurdere de forskelle, der er med hensyn 

 
 
Første del af undervisningen er 
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aktørers krav og måde at agere på et 
internationalt arbejdsmarked. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret: 
2. Eleven kan forstå faget, værktøjer, 
materialers anvendelse og ar-
bejdsprocesser i andre lande 
 
Rutineret: 
2. Eleven kan forstå faget, værktøjer, 
materialers anvendelse og 
arbejdsprocesser i andre lande og kan 
redegøre for væsentlige forskelle 
mellem udvalgte lande og danske 

til de krav, der er indenfor Auto-faget i forskellige lande og 
verdensdele i kultur, produktion, økonomi og behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleven bliver i stand til at forstå internationale handelsrelationer, 
og hvorledes der samarbejdes internationalt indenfor branchen. 
Således får eleven en baggrund til at kunne varetage 
internationalt samarbejde med relevante aktører indenfor 

branchen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koncentreret om temaet 
”Bilernes geografi 1”, hvor der 
hovedsageligt arbejdes med de 
nationale og europæiske 
relationer inden for faget. 
Eleverne udarbejder relevante 
opgaver, hvor løsningerne kan 
findes ved hjælp af internettet 
og relevant faglitteratur 
 
 
Anden del af undervisningen er 
koncentreret om temaet 
”Bilernes geografi, udvidet”, 
hvor der arbejdes med fagets 
globale relationer. Eleverne 
udarbejder relevante opgaver, 
hvor løsningerne kan findes ved 
hjælp af internettet og relevant 
faglitteratur 
 
 
Tredje del af undervisningen 
indeholder temaet 
”arbejdsrelationer” på udvalgte 
internationale markeder. 
Der arbejdes bl.a. med 
internationale jobannoncer og 
arbejdsbeskrivelser 
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forhold. 
 
 
 
 
 
 
Avanceret og rutineret: 
3 Eleven kan anvende internationale 
kompetencer (sproglige, kulturelle og 
personlige) til professionelt at forstå 
og varetage arbejdsopgaver på et 
internationaliseret arbejdsmarked. 

 
 
 
 
 
 
 
Målepind 3 opfyldes delvis i faget ”faglig kommunikation 1” 

 

 
 
 
 
 
 
Generelt arbejdes der med 
opgaver/projekter, der 
gruppevis fremlægges, og både 
fremlæggelserne og 
opaverne/projekterne i skriftlig 
form evalueres løbende, og der 
gives en afsluttende karakter 
efter forløbet. 
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