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Side 1 af 11 

6. skoleperiode 
Reparation af airbaganlæg 

0,5 uge 

Fag 8871 

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 rationelt 
fejlfindingsforløb på et air-bagsystem 
ud fra fabrikantens forskrifter og 
gældende regler for håndtering af 
pyrotekniske komponenter 
 
2 Eleven kan reparere og udskifte 
defekte og udløste airbags, 
selestrammere, ledningsnet og 
styreboks 
 
3 Eleven kan i sit daglige arbejde 
anvende sin viden om anvendelse af 
airbagsystemers selvdiagnose og 
kodning af ny styreboks 
 
4 Eleven kan udføre reparationer af 
det tilhørende ledningsnet 
 
5 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver med airbaganlæg 

 

 
1. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på et air-bagsystem ud fra fabrikantens forskrifter 
og gældende regler for håndtering af 
pyrotekniske komponenter. 
 
2. 
Du skal kunne reparere og udskifte defekte og udløste airbags, 
selestrammere, ledningsnet og styreboks. 
 
3. 
Du skal kunne demonstrere en viden om anvendelse af 
airbagsystemers selvdiagnose og kodning af ny styreboks, ofte 
via anvendelse af systemtester. 
 
4. 
Du skal kunne udføre reparationer af det tilhørende ledningsnet 
på airbagsystemer og selestrammere. 
 
5. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med 
airbaganlæg og selestrammere. 
 
 

 
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 
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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 ” Reparation af airbaganlæg ” 
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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6. skoleperiode 
Kontrol og reparation af personbilers ABS- og ESP-systemer 

1,5 uge 

Fag 8863 

Avanceret  (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 ud fra sin viden om ABS 
og ESP bremserfunktion tilrettelægge 
og gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på bremsesystemer 
med elektronisk 
stabiliseringsprogram ved brug af test- 
og diagnoseudstyr, 
 
2 Eleven kan diagnosticere og udskifte 
styrebokse og reparere det tilhørende 
ledningsnet. 
 
3 Eleven kan foretage diagnosticering 
og udmåling af alle komponenter med 
brug af diagnosetester eller scoop 
 
4 Eleven kan foretage udskiftning af 
sensorer og aktuatorer samt 
gennemføre efterfølgende kodning 
 
5 Eleven har viden om, hvordan 
sikkerhedssystemer kommunikerer 
indbyrdes via CANbus ved udveksling 
af informationer 

 
1. 
Du skal kunne demonstrere en viden og et overblik over ABS, 
TCS / EDS og ESP systemets opbygning og funktion, så du kan 
tilrettelægge og gennemføre et systematisk (rationelt) 
fejlfindingsforløb på ovenstående systemer ved hjælp af test- og 
diagnoseudstyr. 
 
2. 
Du skal være i stand til at stille en diagnose og vurdere om fejlen 
måtte befinde sig på henholdsvis en styreboks og/eller 
ledningsnet, samt kunne udskifte en styreboks eller reparere det 
tilhørende ledningsnet. 
 
3. 
Du skal kunne stille en diagnose af alle komponenter i ABS, EDS, 
og ESP systemet ved hjælp af en diagnosetester, multimeter eller 
et skop. 
 
4. 
Du skal kunne udskifte alle sensorer (følere/givere) og aktuatorer 
(uddata komponenter) samt udføre en efterfølgende kodning af 
systemet. 
 
5. 

 
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 
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6 Eleven har kendskab til elektriske 
bremsers funktion 
 
7 Eleven kan kontrollere og reparere 
elektrisk aktiverede parkerings-
bremsesystemer 
 
8 Elever har viden om bremsers 
sikkerhedssystemer fx 
momentregulering og Hill Hold. 
 
9 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdet med bremsesystemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal kunne demonstrere en viden om hvordan 
sikkerhedssystemer kommunikerer indbyrdes via CAN-bus (data-
bus) når der udveksles informationer. 
 
6. 
Du skal kunne demonstrere et kendskab til hvordan elektriske 
bremser fungerer. 
 
7. 
Du skal kunne foretage en kontrol på elektrisk aktiverede 
parkeringsbremsesystemer samt reparere elektrisk aktiverede 
parkeringsbremsesystemer. 
 
8. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bremsers 
sikkerhedssystemer f.eks. momentregulering (TCS / EDS) og ”Hill 
hold”. 
 
9. 
Du skal kunne demonstrere viden om arbejdsmiljø ved arbejde 
med bremser i forhold til anvisninger for håndtering og 
bortskaffelse af denne type affald – f.eks. elektroniske 
komponenter, bremsevæske samt bremsebelægninger. 
 
 
 

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 ” Kontrol og reparation af 
personbilers ABS- og ESP-systemer” 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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6. skoleperiode 
Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring 

1 uge 

Fag 8865 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

19. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn herunder elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) 

servostyringsanlæg. Desuden gennemføre 4-hjulsudmåling med elektroniske 4-hjulsudmålingsapparater. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
 
1 Eleven kan, på baggrund af viden 
elektrohydraulisk servostyring (EHPS) 
og elektromekanisk servostyring 
(EPS), tilrettelægge og gennemføre et 
rationelt fejlfindingsforløb på 
servostyringsanlæg 
 
2 Eleven kan kontrollere, udskifte og 
tilpasse komponenter i 
elektrohydraulisk (EHPS) og/eller 
elektromekanisk servostyring (EPS)fx 
hydraulikpumpe, 
ratdrejningssensor, elservomotor, 
momentsensor og styreboks 
 
3 Eleven kan centrere tandstang og 
styrehus samt udskifte og reparere 
tilhørende ledningsnet under 
overholdelse af fabrikantens forskrifter 
og gældende 
miljøkrav 
 
4 Eleven kan udlæse og slette fejldata 

 
1. 
Du skal have viden om opbygning og funktion af elektrohydraulisk 
servostyring (EHPS) og elektromekanisk servostyring (EPS). 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et praktisk og 
fornuftigt fejlfindingsforløb på såvel elektrohydraulisk servostyring 
som på elektromekanisk servostyring. 
 
2. 
Du skal kunne kontrollere, udskifte og tilpasse komponenter i 
elektrohydraulisk servostyring (EHPS) og i elektromekanisk 
servostyring (EPS), det kunne f.eks. være komponenter som; 
hydraulikpumpe, ratdrejningssensor, elservomotor, momentsensor 
og styreboks. 
 
 
3. 
Du skal kunne centrere tandstang og styrehus, samt udskifte og 
endvidere skal du kunne reparere det tilhørende ledningsnet 
under overholdelse af fabrikantens forskrifter i 
reparationshåndbogen og gældende lov- og miljøkrav 
 
 
4. 
Du skal kunne udlæse og fortolke (forstå) de målte værdier fra 

 

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 
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samt fortolke værdier fra 
servostyreboks efter fabrikantens 
forskrifter 
 
5 Eleven kan på baggrund af viden om 
styretøjsvinklers betydning for bilens 
køre-egenskaber gennemføre en 4-
hjulsudmåling og justering af bilens 
hjulvinkler 
her-under løbsvinklen i forhold til 
rattets ligeudstilling 
 
 
 
 
 
 
6 Eleven kan udføre indstilling af 4-
hjulsstyring samt initialisering af 
ratvinkelsenso-ren, hvor det er 
påkrævet. 
 
7 Eleven kan under anvendelse af et 
4-hjulsudmålingsapparat tilrettelægge 
og gen-nemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på styretøj og 
undervogn. 
 
8 Eleven kan lokalisere defekte 
styretøjs- og undervognskomponenter 
ud fra udmå-lingsrapporten og 
fabrikantens forskrifter samt vejlede 
kunden ud fra en 
lovmæs-sig, teknisk og økonomisk 
vurdering. 
 
9 Eleven har viden om bortskaffelse af 

servostyreboks ud fra fabrikantens forskrifter, samt kunne slette 
fejldata fra servostyreboks. 
 
5. 
Du skal kunne foretage en klargøring og efterfølgende 4-
hjulsudmåling med flere af skolens 4-hjulsudmålingsapparater,  
Du skal kunne forklare og demonstrere hvilke vigtige kontroller du 
skal foretage inden selve udmålingen påbegyndes (lufttryk, fjedre, 
div. bøsninger, kugler, hjullejer, evt. belastning m.m.). 
Du skal kunne forklare og udpege alle vinkler i styretøj og 
hjulophæng, samt forklare og demonstrere hvordan afvigende 
måleværdier kan have betydning for køreegenskaber og 
kørestabilitet. 
Du skal kunne redegøre for betydningen af rattets ligeudstilling i 
forhold til løbsvinklen. 
 
6. 
Du skal kunne udføre indstilling af 4-hjulsstyring samt initialisering 
eller nulstilling af ratvinkelsensoren på køretøjer hvor dette måtte 
være påkrævet.  
 
7. 
Du skal ved hjælp af et 4-hjulsudmålingsapparat, kunne 
tilrettelægge og gennemføre et praktisk og fornuftigt 
fejlfindingsforløb på styretøj, hjulophæng og undervogn. 
 
 
8. 
Du skal ved hjælp af udmålingsrapporten sammenholde 
dataværdier (fabrikantens forskrifter) og ud fra afvigende 
måleværdier kunne udpege / lokalisere defekte komponenter i 
styretøj, hjulophæng og undervogn og kunne vejlede kunden ud 
fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. 
 
 
9. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 

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 5/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Udmåling, reparation og 
justering af elektronisk servostyring” 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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miljøbelastende affald i forbindelse 
med ar-bejdsopgaver på styretøj og 
undervogn 
 

 

miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på 
styretøj, hjulophæng og undervogn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

6. skoleperiode 
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg 

2 uger 

Fag 12086 

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 
dieselindsprøjtningsanlæg 

  

Evaluering: 
A. 
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tilrettelægge og gennemføre et 
rationelt fejlfindingsforløb på et 
mekanisk og elektronisk 
dieselindsprøjtningsanlæg under 
anvendelse af fabrikantens forskrifter 
herunder udlæse og omsætte fejlkoder 
fra motorstyreboks. 
 
2. Eleven kan udmåle og vurdere 
systemets korrekte tryk i 
brændstofforsyningen og dysernes 
lækolie.  
 
3. Eleven kan identificere 
delelementerne i systemet som enten 
sensorer eller aktuatorer og kan 
fortolke ledningsdiagrammet over 
systemet og efterfølgende overføre 
den viden til det fysiske system. 
 
4. Eleven kan ud fra sin viden, vurdere 
realtime-data i forbindelse med 
avanceret diagnosticering på moderne 
dieselmotorer og kan på den baggrund 
begrunde det valgte indgreb ved 
udbedring. 
 
5. Eleven kan foretage kontrol og 
udskiftning af alle komponenter i 
dieselindsprøjtningsanlægget samt 
foretage reparation af det tilhørende 
ledningsnet under anvendelse af 
fabrikantens forskrifter. 
 
6. Eleven kan udmåle 
forvarmesystemets komponenter samt 
reparere og/eller udskifte defekte dele 

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 5/1 
(bagerst i dette materiale). 
 
 



   
Personvognsmekaniker 92-2 

 

 

Side 9 af 11 

i det pågældende system. 
 
7.Eleven kan foretage kontrol og 
justering af indsprøjtningstidspunkt 
samt fortolke emissionsværdier fra en 
røg-gastester og vurdere resultatet i 
forhold til lovkrav. 
 
8. Eleven har viden om 
emissionssystemer i dieselmotorer, 
herunder EGR, 
oxidationskatalysatorer, Selective 
Reduction Catalyst, diesel partikelfiltre 
og kan som følge heraf foretage 
avanceret diagnosticering på disse og 
kan vurdere den miljømæssige og den 
teknologiske konsekvens i tilfælde af 
fejlfunktioner. 
 
9. Eleven kan håndtere dieselolie 
korrekt, set ud fra personligt sikkerhed 
og miljøhensyn og har viden om 
bortskaffelse af miljøbelastende affald 
i forbindelse med arbejdsopgaver på 
dieselindsprøjtningsanlæg. 

NB! 
Karakteren i dette emne ” Kontrol og reparation af 
dieselindsprøjtningsanlæg” 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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