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5. skoleperiode 
Kontrol og reparation af transmissionssystemer 

2 uger 

Fag 8864 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

20. udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder reparation af gearkasser inkl. automatisk skift, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan tilrettelægge og 
gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på en gearkasse 
herunder udskifte fx lejer, gearhjul og 
synkromesher i gearkassen 
samt vejlede kunden ud fra en teknisk 
og økonomisk vurdering 
 
 
 
2 Eleven har viden om fuld- og 
semiautomatgear, CVT gear, DSG 
gear og manu-elle gearkassers 
funktion. 
 
 
 
3 Eleven har viden om, hvordan 
motor- og automatgearkassers styring 
kommuni-kerer indbyrdes via CANbus 
ved udveksling af informationer for 
optimering 
af gearskift. 
 

 
1. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et praktisk og 
fornuftigt fejlfindingsforløb på en gearkasse. 
Du skal kunne reparere en gearkasse bl.a. kunne udskifte lejer, 
gearhjul og synkromesher i forbindelse med adskillelse, kontrol, 
udmåling og samling af en gearkasse. 
Du skal endvidere kunne vejlede kunden ud fra en teknisk og 
økonomisk vurdering. 
 
2. 
Du skal kunne demonstrere en viden om automatgear, 
semiautomatgear, CVT gear, DSG gear og manuelle gearkassers 
funktion. Dette betyder at du skal være i stand til at give en 
forståelig forklaring på hvordan de forskelligere gear 
fungerer og udvekslingen i disse gear skabes ???. 
 
3. 
Du skal kunne demonstrere en viden om hvordan motor- og 
automatgearkassers styring kommunikerer indbyrdes via CAN-
bus under løbende udveksling af informationer for optimering af 
gearskift. Du skal f.eks. kunne forklare hvad der sker i dette 
system ved en pludselig acceleration fra f.eks. 80 Km/h ????. 
 
 

 

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 
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4 Eleven kan udføre service 
vedrørende oliekontrol og olieskift på 
forskellige typer af automatiske 
gearkasser 
 
5 Eleven kan gennemføre en 
funktionskontrol på en 
automatgearkasse 
 
6 Eleven kan tilrettelægge et 
fejlfindingsforløb på et elektronisk 
styret automatgear samt foretage 
udskiftning af udvendige sensorer og 
aktuatorer samt 
udføre repa-rationer på det tilhørende 
ledningsnet. 
 
7 Eleven kan på baggrund af viden om 
forskellige differentialers funktion 
gennem-føre et rationelt fejlfindings- 
og reparationsforløb på differentialer 
samt 
vejlede kunden ud fra en tekniske og 
økonomiske vurdering 
 
8 Eleven kan foretage udlæsning af 
fejlkoder, sletning af fejlkoder og 
konfigure-ring med diagnosetester 
 
9 Eleven har viden om arbejdsmiljø og 
sikkerhed ved arbejdet med 
transmissions-systemer. 
 
10 Eleven har viden om bortskaffelse 
af miljøbelastende affald i forbindelse 

 
4. 
Du skal kunne udføre service vedrørende oliekontrol og olieskift 
på forskellige typer af automatiske gearkasser. 
 
 
5. 
Du skal kunne gennemføre en funktionskontrol på en 
automatgearkasse. 
 
6. 
Du skal kunne tilrettelægge et fejlfindingsforløb på et elektronisk 
styret automatgear. Du skal kunne udskifte udvendige sensorer 
og aktuatorer samt kunne udføre reparationer på det tilhørende 
ledningsnet. 
 
 
 
7. 
Du skal kunne demonstrere viden om forskellige differentialers 
(slutdrev/differentialehjul og kron/spidshjul) opbygning og funktion. 
Du skal kunne gennemføre et praktisk og fornuftigt fejlfindings- og 
reparationsforløb på differentialer, samt kunne vejlede kunden ud 
fra en teknisk og økonomisk vurdering. 
 
 
8. 
Du skal kunne foretage udlæsning af fejlkoder, sletning af 
fejlkoder og konfigurering med diagnosetester. 
 
9. 
Du skal kunne demonstrere viden om sikkerhed og arbejdsmiljø 
ved arbejdet med transmissionssystemer. 
 
10. 
Du skal kunne demonstrere viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på 

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 ” Kontrol og reparation af 
transmissionssystemer” 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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med arbejdsopgaver på 
transmissionssystemer 
 
 

 

transmissionssystemer. 
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5. skoleperiode 
Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg 

1 uge 

Fag 8873 

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 udmåling og 
reparation af bilens starter- og 
ladesystem og foretage de 
nødvendige udskiftninger på 
forskellige typer af startere og 
gene-ratorer samt vejlede kunden ud 
fra en teknisk og økonomisk vurdering 
 
2 Eleven kan foretage udmåling af 
generatorens maksimale ladestrøm og 
regule-ringsspænding samt måle 
afladning på køretøjets el-system 
 
3 Eleven kan udføre fejlfinding på 
komponentniveau ud fra sin viden om 
lade- og startersystemets opbygning 
og virkemåde 
 
4 Eleven kan foretage lokalisering af 
fejl ud fra udmålte data 
 
5 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 

 
1. 
Du skal være i stand til at gennemføre en udmåling af bilens 
starter- og ladesystem (akkumulatoren 3.skp.). 
Du skal være i stand til at gennemføre en reparation af bilens 
starter- og ladesystem. 
Du skal være i stand til at gennemføre en udskiftning af større 
eller mindre komponentenheder i bilens starter- og ladesystem. 
Du skal være i stand til at gennemføre ovenstående på forskellige 
typer af starter- og generatorer samt vejlede kunden ud fra en 
teknisk og økonomisk vurdering. 
 
2. 
Du skal kunne foretage en udmåling af generatorens maks. 
ladestrøm/ydelse og lade anlæggets reguleringsspænding. 
Du skal kunne foretage en udmåling af afladning på køretøjets el-
system og vurdere resultatet af denne. 
 
3. 
Du skal kunne udføre en fejlfinding på systemerne som helhed 
samt komponenterne (type afhængig) i lade- og startersystemet. 
 
4. 
Du skal kunne foretage en lokalisering af fejl ud fra måle værdier 

 

Indhold fra 1500-2: ??????? 

(hvad kan/vil vi bruge?) 

Starteranlæg  -  Teori: 

Gennemgang af opbygning og funktion i et starteranlæg, såvel 

mekanisk som elektrisk. 

 

Gennemgang af forskellige varianter af starteranlæg, bl.a. 

skyde- og skruedrevsstarter, med (seriemotor) og uden 

permanente magneter samt udvekslingsstartere (bla. Risiko ved 

blokeret starter). 

Gennemgang af systemet ”stop and go” f.eks. Toyota Yaris. 

Udmålingsprincipper og metoder ved kontrol og fejlfinding på 

forskellige typer af starteranlæg, bl.a. også relæ for 

batterifrakobling til bl.a. starter (Audi A8). 

Praktik: 

Indsamling af data på starteranlæg, såvel dansk som på 
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med arbejdsopgaver med starter- og 
ladeanlæg 
 
 
 
 

 

samt eventuelle data værdier. 
 
5. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på 
starter- og ladeanlæg. 
 
 

 

 

 

 

 

 

fremmedsprog. 

Udmåling af elektrisk periferi på startmotor og starterrelæ. 

Udmåling af starterens strømforbrug samt kontrol af 

spændingstab i det samlede starterkredsløb. 

Kontrol og udmåling af enkeltkomponenter, herunder relæ, 

feltspoler, kul og fjedre, drev/friløb, bremse, lejer/bøsninger 

(svinghjulshus) samt anker afprøvning i grovler. 

Sammenligne målte værdier med data og vurdere starterens og 

ledningsnettets tilstand herunder tændingskontakt og relæ for 

batterifrakobling (Audi). 

Udmåling på ”stop and go” Toyota Yaris bl.a. via systemtester. 

 

Øvelser i fejlfinding på et starteranlæg. 

 

Ladeanlæg  -  Teori: 

Gennemgang af opbygning og funktion på et ladeanlæg, såvel 

mekanisk som elektrisk samt batteriets betydning i systemet. 

 

Gennemgang af forskellige generator- og relætyper i et 

ladeanlæg, impulsladning samt styring af generators ladestrøm 

via laderelæ / motorstyring / energistyreenhed (Audi A8). 

Gennemgang af principper for ensretning (diodebro) herunder 

anvendelse af skop. 

Udmålingsprincipper og metoder ved kontrol og fejlfinding på 

forskellige typer af ladeanlæg og styringen af dette, samt  

afladning. 
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Praktik: 
Eleverne inddeles i grupper og arbejder sammen omkring de 
opgaver / øvelser som tilgodeser den enkeltes individuelle behov 
og ønsker inden for ovenstående emne. 
Øvelser-opgaver til emnet ”Starter- og ladeanlæg”, findes i 
mappen ”Øvelser-opgaver 7.Hovedforløb” 

 

Indsamling af data på ladeanlæg, samt forståelse for 

begreberne; max. Ydelse, reguleringsspænding, 

belastningsstrøm og måling af spændingstab. 

Udmåling af elektrisk periferi på en generator og laderelæ. 

Kontrol og udmåling af enkeltkomponenter, herunder vurdering 

af laderelæ, statorspoler, rotor/kul/slæberinge, diodebro, samt 

lejer/bøsninger i generator. 

Sammenligne målte værdier med data, vurdere generator, relæ 

og ledningsnettets tilstand herunder evt. signaler fra 

motorstyring. 

 

Øvelser i fejlfinding på et ladeanlæg. 

 

Udstyr: 

Biler med generatorstyring fra motorstyreenhed 

Elevernes egne biler 

 

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 
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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! 
Karakteren i dette emne ” Fejlfinding og reparation af 
starter- og ladeanlæg ” fremkommer udelukkende fra dette 
enkelte emne. 
I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
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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. 

 

 
 

 

 

 

 

5. skoleperiode 
Reparation af komfortelementer 

1 uge 

Fag 8869 

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 
sædevarmeanlæg og elektriske 
installationer i døre fx 
rudereguleringer, spejle 
og centrallåsesystemer ved 
anvendelse af det korrekte værktøj 
 

 
1. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og 
reparationsforløb på sædevarmeanlæg. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og 
reparationsforløb på rudereguleringer, spejle 
og centrallåsesystemer ved anvendelse af det korrekte værktøj 
herunder måleudstyr. 
 
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 
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2 Eleven kan identificere 
fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, 
kontakter og stikforbindelser samt 
foretage håndværksmæssigt korrekt 
udskiftning af disse 
Komponenter. 
 
3 Eleven kan foretage udmåling af 
dynamisk spændingsfald på 
ledningsforbindelser. 
 
4 Eleven kan foretage kodning af 
håndsendere ud fra sin viden om 
styring af elmotorer. 
 
5 Eleven kan selvstændigt anvende 
producentens manualer og 
ledningsdiagrammer 
 
6 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver med 
komfortelementer 
 
 
 
 
 

 

 

Du skal kunne måle dig frem til fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, 
kontakter og stikforbindelser samt foretage håndværksmæssigt 
korrekt udskiftning af disse komponenter. 
 
3. 
Du skal kunne foretage udmåling af spændingsfald på 
ledningsforbindelser, kontakter og relæer. 
 
4. 
Du skal kunne foretage kodning af håndsendere ud fra din viden 
om styring af elmotorer. 
 
5. 
Du skal selvstændigt kunne anvende producentens manualer og 
ledningsdiagrammer 

 

6. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med 
komfortelementer. 

 

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! 
Karakteren i dette emne ” Reparation af 
komfortelementer” og ”Fejlfinding og reparation af lygter” 
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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. skoleperiode 
Kontrol, fejlf. og rep. af visker/vaskersystemer  

0,5 uger 

Fag 8882 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 

18. Eleven kan 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 

visker/vaskersystemer ud fra sin 

viden om lovens krav til 

visker/vaskersystemer og deres 

  
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.  
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opbygning og funktion 

 

2. Eleven kan foretage udmåling af 

spændingstab og anvende 

ledningsdiagrammer samt 

værkstedshåndbøger 

 

3. Eleven kan planlægge et 

rationelt arbejdsforløb 

 

4. Eleven kan vejlede kunden ud fra 

en teknisk og økonomiske 

vurdering. 

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! 
Karakteren i dette emne ” Reparation af komfortelementer” 
og ”Fejlfinding og reparation af lygter” 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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. skoleperiode 
Teknologisk udvikling og innovation 

0,5 uger 

Fag 8861 

Avanceret  (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. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 

 

1. Eleven har viden om 

sammenhængen mellem 

teknologisk udvikling og 

udviklingen i samfundet, herunder 

hvordan markedet og allerede 

  
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.  
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etablerede teknologiske systemer 

samt politiske forhold indvirker på 

den teknologiske udvikling inden 

for personvognsområdet 

 

2. Eleven har viden om forskellige 

alternative energibæreres 

betydning for udviklingen af 

køretøjer fx energibærerne brint, 

metanol, bioetanol, biodiesel, 

biogas og el. 

 

3. Eleven har viden om den 

teknologiske udvikling på 

elbilområdet herunder den 

teknologiske infrastruktur, der er 

forudsætningen for elbil-markedet. 

 

4. Eleven har viden om udviklingen 

inden for brændselsceller og 

batteri-teknologi i relation til 

elbiler. 

 

5. Eleven har viden om forskellige 

tekniske løsninger på hybridbil 

området. 

 

6. Eleven har viden om 

bortskaffelse af miljøbelastende 

affald i forbindelse med indførelse 

af ændret eller ny teknologi 

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! 
Karakteren i dette emne ” Reparation af komfortelementer” 
og ”Fejlfinding og reparation af lygter” 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 
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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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