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LUP for modul 1.1 i El-afdelingen på DjH 
 

Modul titel Forudsætninger for at følge modulet Periode Antal lektioner 

Modul 1.1 
Netværks- og 
datakommunikation 

Gennemført og bestået hovedforløb H1 med grundlæggende 
forståelse for netværk. 

4 uger 144 lektioner 

Målpinde (målpinde fra EVU) 

Opsætning af kommunikationsnetværk med aktive komponenter som eksempelvis switchere og routere, 

under hensyn til datasikkerhed. 
 

1. Eleven kan redegøre for de mest anvendte standardprotokoller såsom TCP/IP- protokolsuiten og datakommunikation på et 

netværk. 
 

2. Eleven kan installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder backup, firewall, 
virussikring, loud-løsninger m.m. 

 

3. Eleven kan projektere og opsætte anlæg til stabilisering og sikring af kommunikationsnetværket. 
 

4. Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normalt forekommende installationer. 
 

5. Eleven kan sikre høj kvalitet af leveret arbejde ved at foretage målinger i forbindelse med afprøvning og udarbejde 

dokumentationsmateriale. 
 

6. Eleven har kendskab til flerbrugeranlæg. 
 

7. Eleven kan foretage diagnosticering af datanetværk og analyse af måleresultater. 

 
8. Eleven kan udføre komplekse netværk med aktive komponenter samt opsætte og idriftsætte multi layer-netværksenheder, 

herunder bl.a. switche og routere. 
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9. Eleven kan selvstændigt installere konfigurere kommunikationsnetværk. 

 
10. Eleven har kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP og datastyring. 

 

11. Eleven kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
 

12. Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til relevant 
informationssøgning og kvalitetssikring. 
 

13. Eleven kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. 
 

 

Vejledende praktikmål 
 

 Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i bolig og erhverv. 

 Eleven kan projektere kommunikationsnetværk med fiber, kobber og trådløs teknologi, herunder netværkskomponenter og 

aktive enheder i bolig og erhverv. 

 Eleven kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer og anden relevant dokumentation i forhold til modulet. 

 Eleven kan udføre fejlfinding og relevante målinger i forhold til modulet. 
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Forløbsbeskrivelse (DjH beskrivelse – tolkning af målepinde, altså hvad er det modulet handler om og hvordan gør vi) 

Forløbsplanbeskrivelse 
 

Grundlæggende underviser vi eleven i, at kunne forstå, projektere, konfigurer, praktisk udføre og kvalitetsteste data-infrastruktur på et 
lokalnetværk for bolig og erhverv.  
 

Eleven modtager undervisning i relevant teori vedr. standarder og fordele / ulemper for datakommunikation på kobberkabling, 
fiberkabling og trådløse forbindelser. 

Eleven undervises specifikt i teori, sikkerhed, arbejdsgange og målinger på fiberkabling, så eleven kan opnå at få udstedt et personligt 
fibercertifikat. (Et fibercertifikat er ofte nødvendigt, for at kunne leje fiberudstyr.) 
 

Eleven får undervisning i forståelse af og funktionalitet for aktivt netværksudstyr som Switch, AccessPoint, Router og NAS. 
Eleven får gennem undervisning og øvelser forståelser for sammenhæng mellem IP-adresser, Subnet-masker, Default Gateway, 

DHCP og VLAN. I lidt mindre grad underviser vi eleven i forståelse af OSI-model, TCP/IP protokollen, Statisk routning og RIP 
protokollen samt hvordan datapakker bevæger sig på Ethernet. 
Eleven skal lære at bruge windows kommandoer og forskellige programmer, som bruges til test og fejlfinding på netværk. 

 
Eleven monterer uskærmet (bolig) og skærmet (erhverv) kobberkabling og foretager certificeret test af kablingen. 

Eleven splidser og monterer SingleMode og Multimode fiberkabling og foretager dæmpnings-test af fiberkabling. I mindre grad 
foretager vi undervisning i OTDR-måling. 
Eleven opsætter redundant kabling og UPS for at sikre et stabilt netværk samt anvender PoE til forsyning af relevant udstyr. 

Eleven udfører efter eget valg en eller flere af følgende muligheder; v.h.a. en NAS-server at lave en flerbruger filserver, backup-løsning, 
gemme optagelser fra TV overvågning og cloud-adgang til lokalnetværket gennem 3G/4G router. 

Eleven får kendskab til hvad Voice over IP, QoS, Backup, Firewall og Virussikring er. 
 
Eleven afslutter med at lave et projekt hvor der indgår følgende opgaver. 

Udføre kobberkabling og fiberkabling samt lave certificeret test og dokumentation af kabelinstallationen. 
Udføre konfiguration af Switche og AccessPoint med IP-adresser, subnetmaske, DHCP og VLAN; og i mindre grad på router. 

Lave overskuelig og fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen, så en anden person vil kunne fejlfinde på og udbygge 
installationen. 
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Forløbsplan med tidsangivelser 
 
Emne Dage Niveau UV-form Underviser 
 

Intro, skema, modulbeskrivelse, 
forventningsafstemning 

 

1 

 Info DjH 

 

 

Repetition af netværk 

 

1 
 

 

 

Teori DjH 

 

Grundlæggende fiberteori og individuel praktik til at 
tage fibercerticikat. 

 

3 
 

 Teori / praktik. DjH 

 
Simulering ved hjælp af Cisco Packet Tracer 

 
1,5 

 

 Teori / praktik DjH 

 
Teori VLAN, Switch, Router og WIFI 

 
2 

 

 Teori  DjH 

 
Øvelser VLAN, Switch, Router og WIFI 

 
2 

 praktik DjH 

 

Projektteori og godkendelse af projektformulering 

 

1 

 Teori DjH 

 
Projekt og dokumentation 

 
5 

 praktik DjH 

 

Test og mundtlig overhøring 

 

1 

   

 
Evaluering og afslutning  

 
0,5 
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Undervisningsplan (Beskrivelse af forløbet detaljeret – hvad undervises der i og hvordan) 

Faglige mål 
 

På modul 1.1 er der fokus på: 
 
Fiber-teori: Fordele og ulemper ved fiberkabling kontra kobberkabling. Typer af fiber: forskelle på SingleMode og MultiMode. 

Forskellige typer af laserlys og deres bølgelængder. Gode arbejdsvaner ved fiberarbejde samt fokus på personlig sikkerhed. Forstå og 
udregne et fiberbudget. OTDR-målinger med hjælp fra underviseren. 

 
Fiber praksis: Øvelser vedr. at strippe, rengøre og splidse fiber - både SingleMode og MultiMode. Øvelser i at lave 
dæmpningsmålinger. Øvelser i at splidse og montere fiber en splidse-kassette i rack og i muffer. Øvelser i at rengøre fiber-konnektorer 

og lave dæmpningsmålinger. 
 

Eleven får mulighed for at kunne få udstedt et fibercertifikat ved selvstændigt at arbejde med fiber; d.v.s. splidse, rengøre og lave 
dæmpnings-målinger. 
 

Kobberkabling teori: Fordele og ulemper ved PDS-kabling. Kabel-kategorier, håndtering, konnektering og formålet med test. 
Eleven får teori om højfrekvente signaler. 

Kobberkabling praksis: Eleven skal lave både uskærmet og skærmet kabling samt selvstændigt kunne foretage certificeret test af 
kobberkablingen. 
 

Wifi teori: Teori om 802.11 standarder, fordele og ulemper ved 2,4 kontra 5 GHz frekvensområder, konfigurere SSID i Accesspoint 
samt brug af kryptering. Wifi praksis: Konfigurere et AccessPoint. 

 
Netværk teori: Undervisning i IP-adresser, Subnet-masker, Net-ID, Default Gateway, DHCP-service, VLAN og DNS samt gennemgang 
af de 4 nederste lag i OSI-modellen med fokus på forståelse af bl.a. Ethernet_Frame og Protokoller som TCP og UDP. 

Netværk praktik: Øvelser med ovennævnte i programmet Cisco Packet Tracer. 
 

Switch teori: Switch funktioner med Auto-negotiation, MDI/MDI-X, switching, porte og VLAN. Router teori: Router funktioner med 
Statisk og Dynamisk routning samt simulering af dette i Cisco Packet Tracer. 
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Personlige mål 
 
På modulet er der fokus på at eleverne samarbejder og vidensdeler om at få de forskellige udstyrsdele til at kommunikere med 
hinanden – det er forudsætning for at få udstyret til at kommunikere sammen. 
 

Der arbejdes bevist med udvikling af elevens evne til samarbejde og selvstændig stillingtagen. 
 

Emner fra ovenstående forløbsplan beskrives i rapport, som indeholder fyldestgørende dokumentation af hele konfigurationen på  en 
måde så en anden person vil kunne fejlfinde og udbygge installationen. 
 

Mundtlig overhøring foregår i par, og har en varighed på 30 minutter, men med individuel bedømmelse. I bedømmelsen vægtes også 
eleven samarbejde og engagement i den daglige undervisning. Den mundtlige overhøring danner grundlag for elevens 

standpunktskarakterer.  
 
Eleven bør medbringe egen Windows-PC med administrator-rettigheder. 
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Bedømmelsesplan (Hvad bedømmes eleven på – bedømmelsesplanen skal referere til indholdet modulet) 

Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Den 
fremragende 

præstation 

Eleven har mundtligt såvel som skriftligt dokumenteret meget stor forståelse for modulets indhold. 
Dokumentationen mundtlig/skriftlig er fyldestgørende, og eleven kan redegøre for de relevante 

målinger i forbindelse med løsning/aflevering af en given opgave (med ingen eller få, ubetydelige 
fejl). Eleven demonstrer evner til formidling af tekniske løsninger og har selvstændigt opnået 

yderligere viden idenfor en eller flere af de i modulet berørte problemstillinger 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Eleven har mundtligt såvel som skriftligt dokumenteret stor forståelse for modulets indhold. 
Dokumentationen mundtlig/skriftlig er fyldestgørende, og eleven kan foretage de relevante målinger i 
forbindelse med løsning/aflevering af en given opgave. (med nogle ubetydelige fejl). Eleven 

demonstrer evner for formidling af tekniske løsninger og har selvstændigt opnået yderligere viden 
idenfor en eller flere af de tre installationstyper (med nogle fejl). 

7 Den gode 

præstation 

Eleven har mundtligt såvel som skriftligt dokumenteret god forståelse for modulets indhold. 

Dokumentationen mundtlig/skriftlig er god og eleven kan foretage de relevante målinger i forbindelse 
med løsningen/afleveringen af en given opgave (med få væsentlige fejl eller adskillige mindre 
væsentlige fejl). Eleven demonstrer evner for formidling af tekniske løsninger (med nogle fejl) 

4 Den 
nogenlunde 
præstation 

Eleven har mundtligt såvel som skriftligt vist rimelig forståelse for modulets indhold (med nogle 
væsentlige fejl). Dokumentationen er rimelig, og eleven kan foretage de relevante målinger i 
forbindelse med løsningen/aflevering af en given opgave. (med få væsentlige fejl eller adskillige 

væsentlige mindre fejl). 

02 Den 
tilstrækkelige 

præstation 

Eleven har mundtligt såvel som skriftligt vist tilstrækkelig forståelse for modulets indhold (med flere 
væsentlige fejl). Dokumentationen er netop tilstrækkelig, og eleven kan foretage de relevante 

målinger i forbindelse med løsning/aflevering af en given opgave. (med flere væsentlige fejl). 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Eleven har udfærdiget en utilstrækkelig rapport og har mundtligt leveret en utilstrækkelig præstation. 

-3 Den ringe 

præstation 

Eleven har ikke udfærdiget nogen antageligt rapport og har mundtligt heller ikke leveret en antagelig 

præstation. 
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Lektionsplan 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

uge 1 Intro 

 

Fiberteori Fiberteori LAN Teori. IP-adr. 

subnetmaske, Net-ID, 
OSI-model. 

Øvelser med Packet 

Tracer 

Fiberteori Fiberøvelser Fiberøvelser Fiberteori: Gravning af 

fiber. 

 

uge 2 Netværk: VLAN teori Netværk: Switch teori Netværk: Router teori 
 

Netværk: Wifi teori Netværk: Opfølgning 
Midtvejs-evaluering 

VLAN: Øvelser, 

konfigurering og 
fejlfinding. 

Øvelser med Switche. 

 

Øvelser med Router Øvelser med 

AccessPoint og Wifi. 

 

uge 3 Start Projekt 

Rapportskrivning 

Klargøring af 

stande/kabling til nyt 
hold 

Projekt OTDR teori. 

Projekt. 

Projekt. 

Kabling skal være 
færdig. 

Projekt 
Tidsplan med Gantt  

Projekt godkendelse Projekt 
 

Projekt  

uge 4 Udføre PDS test. 
 

Projekt Projekt. 
Aflevere projekt kl. 
11:30 

Overhøring. Overhøring. 
Evaluering og 
oprydning. 

     




