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8. skoleperiode 
Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg  (Valgfri specialefag trin 2) 

1 uge 

Fag 8878 

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 tilrettelægge og 
gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på motor-
styringsanlæg og foretage udskiftning 
af alle komponenter på benzin- og 
die-selmotorer samt reparere 
tilhørende ledningsnet. 
 
2 Eleven kan udføre arbejdsopgaver 
ud fra sin viden om kontrol af 
motorens me-kaniske funktion samt 
viden om komponenternes funktion i 
systemet. 
 
3 Eleven kan foretage udlæsning af 
fejllager og fortolke værdier fra 
motorstyreboks herunder søge 
informationer om de nødvendige 
værdier. 
 
4 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver ved 
motorstyringsanlæg 

 
1. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt 
(systematisk) fejlfindingsforløb på benzin- og dieselmotorer med 
motorstyring (fra 1995 og fremad). 
Du skal kunne foretage udskiftning af alle komponenter på benzin- 
og dieselmotorer med motorstyring (fra 1995 og fremad). 
Du skal kunne reparere ledningsnettet på benzin- og 
dieselmotorer med motorstyring (fra 1995 og fremad). 
 
2. 
Du skal kunne udføre forskellige arbejdsopgaver ud fra din viden 
om kontrol af motorens mekaniske funktion samt viden om 
komponenternes funktion i systemet. 
 
3. 
Du skal kunne foretage en udlæsning af fejllager og fortolke  
værdier fra motorstyreboks. 
Du skal endvidere kunne indhente / søge informationer om de 
nødvendige værdier til vurdering af dette fejllager for betydning af 
fejl. 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver ved 

 
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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5 Eleven kan fortage kodning og 
tilpasning af alle relevante 
komponenter i systemet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

motorstyringsanlæg – bl.a.. elektroniske komponenter. 
 
5. 
Du skal kunne foretage kodning og tilpasning af relevante 
komponenter i systemet. 
 

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 
motorstyringsanlæg” og ” Avanceret fejlfinding på 
elektroniske systemer på personvogne  ” fremkommer ved 
en evaluering af begge emner samtidig. 
I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
sammenlægning af flere tæt beslægtede emner f.eks. emnet 
”styretøj og undervogn” og emnet ”4-hjulsudmåling”, hvilket 
betyder at begge emner evalueres samtidig. Eleven vil således 
kunne få et spørgsmål som omhandler ”4-hjulsudmåling” og får 
en karakter i dette emne, men samme karakter vil også være 
gældende for emnet ”styretøj og undervogn” som altså ikke 
evalueres særskilt.  
Eleven vil altid blive orienteret om en sammenlægning af flere 
emner dvs. en fælles emne-evaluering. 
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8. skoleperiode 
Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer på personvogne 

1,5 uge 

Fag 8872 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

21. udføre fejlfinding og reparation på personvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt 

måleteknik herunder viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder. 

Desuden viden om de særlige standarder og protokoller for datakommunikation, der knytter sig til CAN bus. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan anvende passende 
måle- og diagnoseudstyr til udmåling 
og fejlfinding på bilens elektroniske og 
elektriske systemer herunder digitale 
måleinstrumenter fx oscilloskop. 
 
2 Eleven har viden om både analog- 
og digitalteknik samt de hyppigst 
forekomne analoge og digitale 
komponenter, der findes i elektroniske 
systemer på biler. 
 
3 Eleven har viden om måleteknik 
herunder de belastningsforhold og 
belastnings-problemstillinger, der 
opstår som en følge af måling på både 
analoge og 
digitale kredsløb. 
 
4 Eleven har viden om de risici, der er 
forbundet med at måle på store 
strømme og høje DC-spændinger i fx 
el-biler 

 
1. 
Du skal kunne vurdere muligheder for anvendelse af forskelligt 
måle- og diagnose udstyr til fejlfinding og udmåling af bilens 
elektroniske og elektriske systemer. Du skal blandt andet kunne 
anvende prøvelampe, multimeter, motortester, oscilloskop og 
systemtester. 
 
2. 
Du skal kunne demonstrere en viden om analog og digitalteknik 
samt de oftest forekomne analoge og digitale komponenter der 
findes i elektroniske systemer på biler. 
 
3. 
Du skal kunne demonstrere en viden om måleteknik og 
belastning,  blandt andet i forbindelse med brug af prøvelamper 
de fordele og ulemper, dette kan medføre ved målinger på 
analoge og digitale kredsløb. 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere en viden om de farer eller risici, der er 
ved at måle på elektriske kredsløb med store strømme og høje 
DC-spændinger bl.a. hybrid- og el-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 
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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5 Eleven kan udmåle og fejlfinde på 
givere og aktuatorer fx. på hall, 
induktiv, piezo, magnetventiler og 
servomotorer 
 
6 Eleven har viden om CANbus og 
kan udmåle og fejlfinde på CANbus-
systemer 
 
7 Eleven har viden om 
kommunikationsprotokoller og 
fiberoptik samt trådløs tek-nologi. 
 
8 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver på elektroniske 
systemer 
 
 
 
 

 

5. 
Du skal kunne udmåle og fejlfinde på givere (inddata) og 
aktuatorer (uddata) for eksempel på hall-, induktiv-, piezo-, 
magnetventiler og servomotorer. 
 
6. 
Du skal kunne demonstrere en viden om forskellige databus 
systemer med hovedvægt på CAN-bus. 
Du skal kunne demonstrere en viden om fejlfinding og udmålinger 
på CAN-bus systemer. 
 
7. 
Du skal kunne demonstrere en viden om de kommunikations 
protokoller der danner grundlag for bl.a. CAN-, LIN- og MOST-
bus. 
Du skal kunne demonstrere en viden om fiberoptik samt trådløs 
teknologi. 
 
8. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på 
elektroniske systemer. 
 
 
 
 

 

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 ” Avanceret fejlfinding på 
elektroniske systemer på personvogne” og ”Kontrol og 
reparation af motorstyringsanlæg” fremkommer ved en 
evaluering af begge emner samtidig. 
I nogle emner fremkommer (dannes) en karakter ud fra en 
sammenlægning af flere tæt beslægtede emner f.eks. emnet 
”styretøj og undervogn” og emnet ”4-hjulsudmåling”, hvilket 
betyder at begge emner evalueres samtidig. Eleven vil således 
kunne få et spørgsmål som omhandler ”4-hjulsudmåling” og får 
en karakter i dette emne, men samme karakter vil også være 
gældende for emnet ”styretøj og undervogn” som altså ikke 
evalueres særskilt.  
Eleven vil altid blive orienteret om en sammenlægning af flere 
emner dvs. en fælles emne-evaluering. 
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8. skoleperiode 
Fejlfinding og reparation på aircondition og klimaanlæg 

1 uge 

Fag 8870 

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 aircon-ditionanlæg 
og/eller elektronisk styrede 
klimaanlæg, herunder foretage 
udskift-ning af f.eks. kompressor, el-
ventilatorer, rør og slanger, fordamper, 
kondensator, sensorer, tørrefilter og 
ekspansionsventil/drosselventil. 
 
2 Eleven har viden om elektronisk 
styrede klimaanlæg og kan udføre 
enkle service- og reparationsopgaver 
på klimaanlæg. 
 
3 Eleven kan foretage udmåling af 
blæser- og kompressorstyring 
 
4 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver med aircondition 
og klimaanlæg 

 

 
1. 
Du skal kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på aircon-ditionanlæg og/eller elektronisk styrede 
klimaanlæg, herunder foretage 
udskiftning af f.eks. kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, 
fordamper, kondensator, sensorer, tørrefilter og 
ekspansionsventil/drosselventil. 
 
2. 
Du skal kunne demonstrere en viden om elektronisk styrede 
klimaanlæg og kan udføre enkle service- og reparationsopgaver 
på klimaanlæg. 
 
3. 
Du skal kunne foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring 
 
4. 
Du skal kunne demonstrere en viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med 
aircondition og klimaanlæg 
 
 

 

 
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 ” Fejlfinding og reparation på 
aircondition og klimaanlæg ” 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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8. skoleperiode 
Vurdering af en brugt bil 

0,5 uge 

Fag 8885 

Avanceret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

 

15. Eleven kan udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzinog 

dieselmotorer, herunder foretage udskiftning og reparation af motorkomponenter, fejlfinding og 

reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer. 

16. Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder 

ABS (Anti Blocking System), TCS (Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability 

Program). 

17. Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, 

herunder airbaganlæg.  

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. 

19. Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn, herunder 

elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) servostyringsanlæg og 4-hjulsudmåling med 

elektroniske 4-hjulsudmålingsapparater. 

20. Eleven kan udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder 

reparation af gearkasser med og uden automatisk skift. 
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Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
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8. skoleperiode 
Svendeprøve - Personvognsmekaniker 

0,5 uge  (12 klokketimer) 

Fag 8330 

Eksamen 

Kompetencemål 

 

Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven har bestået den afsluttende 
eksamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Du skal kunne bestå den praktiske opgave (svendeprøve) med 
karakteren 02 eller højere. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Den praktiske opgave består af en 
basisopgave og en reparationsopgave. 
Prøven tager udgangspunkt i 
kompetencemålene for uddannelsens trin 
2. 
Eleven løser opgaven, der består af 
typiske arbejdsopgaver inden for 
specialefagene.  
Reglerne i bekendtgørelsen om prøver 
og eksamen i erhvervsrettede 
uddannelser finder anvendelse. 
Opgaven løses inden for i alt 12 
klokketimer. 
Eleverne trækker lod inden for de 
opgaver, der er knyttet til elevens 
valgte specialefag. 
Prøven anses for færdigudført, når 
eleven melder klar, og værktøj m.v. er 
rengjort og på plads. 
Opgaven består af en 
opgavebeskrivelse, tidsfastsætning, 
krav om dokumentation, 
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ressourceforbrug, planlægning og 
krav til miljø, sikkerhed og ”orden”. 

 

 

Forslag til Svendeprøveuge ver. 92 -2 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mødetid kl. 08,00 !!! 

Orintering om sv. prøve 

Præsentation af skuemestre 

Træk af opgave. 

 

Reparations opgave: 

6 klokketimer. 

Svendeprøve se plan! 

 

 

Indlægning af fejl. 

(ingen elever må være tilstede i 

værksted). 

 

 

Mødetid kl. 08,00 !!! 

 

Svendeprøve se plan! 

 

Fejlfindingsopgave: 

6 klokketimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indlægning af fejl. 

(ingen elever må være tilstede i 

værksted). 

 

 

Afslutning og aflevering af 

fejlfindingsopgaven 

senest kl. 15,00 

 

Karakter svendebrev samt 

fotografering  ca. kl. 15,30 

 

Svendeprøve afslutning med  

spisning. Kl. 17,00 
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