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LUP for modul 2.1 i El-afdelingen på DJH. 
 
Modul titel Forudsætninger for at følge modulet Periode Antal lektioner 
Modul 2.1. 
Programmering og opsætning af 
kommunikationsnetværk 

Indgående forståelse for den praktiske og teoretiske elektroteknik 
fra hovedforløb 1, og modul 1.1. 

4 uger. 144 lektioner. 

Målpinde (målpinde fra evu) 

1. Kan redegøre for grundlæggende datatekniske begreber samt forskellige operativsystemer. 
2. Kan redegøre for kommunikationsnetværksunderstøttende protokollen i forhold til OSI-modellens 7 lag. 
3. Har kendskab til og kan anvende højniveauprogrammeringssprog og kan anvende login script. 
4. Kan redegøre for sikkerhedstrusler mod datanetværk samt kendskab til egnede sikkerhedssystemer. 
5. Kan opsætte et Peer til Peer-net, indeholdende printmulighed. 
6. Kan opsætte, konfigurere og oprette brugere på et client-servernetværk. 
7. Kan installere, konfigurere og anvende operativsystemer. 
8. Kan opsætte og konfigurere en VPN-forbindelse. 
9. Kan installere samt vedligeholde egnede sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder backup, firewall, virussikring, 

cloud-løsninger m.m. 
10. Kan foretage fejlfinding og fejlretning på flerbrugeranlæg. 
11. Kan installere og konfigurere et single-domæne på et client- servernetværk. 
12. Har kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP og datastyring 
13. Har kendskab til optimering af bygningers installationer med henblik på reduktion af elektrisk støj (EMC). 
14. Kan selvstændigt installere og programmere netværk. 
15. Kan selvstændigt anvende IT-projektværktøjer til at optimere kvaliteten af det leverede arbejde. 
16. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding, energieffektivisering og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
17. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant 

informationssøgning. 
18. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 
19. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. 
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Forløbsbeskrivelse (DjH beskrivelse – tolkning af målepinde, altså hvad er det modulet handler om og hvordan gør vi) 
 
Oversigt og forløbsplan med estimerede tidsangivelser 

 
Emne Dage Niveau UV-form Underviser 
Intro, skema, modulbeskrivelse 
forventningsafstemning. 

0,25  Info. DjH 

Konfigurere og installere operativsystem Linux 
 

3 Grundlæggende Teori/praksis DjH 

Højniveau programmeringssprog Python  
 

3 Grundlæggende Teori/praksis DjH 

Fjernstyring af dataenheder VNC 
 

0,5 Grundlæggende Teori/praksis DjH 

Kendskab til elektroniske komponenter (EMC) 
 

0,5 Grundlæggende Teori/praksis DjH 

Opsætte og konfigurerer raspberry pi 2 Grundlæggende Teori/praksis DjH 
 

Projektteori og godkendelse af projektformulering 
 

2  Teori/praksis DjH 

Projekt og dokumentation 
 

5,25  Teori/praksis DjH 

Test og mundtlig overhøring 
 

1  Teori/praksis DjH 

Evaluering og afslutning 
 

0,5  Teori/praksis DjH 
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Forløbsplansbeskrivelse 
 
Det overordnede mål med modulet er at eleven skal kunne bruge sin innovative evne til at formulere et projekt, som består af 
programmering og styresystem sammen med netværk. 
 
Modulet starter med installation af styresystem Linux, hvor de mest nødvendige kommandoer bliver gennemgået. Derefter fortsætter 
modulet med teori omkring programmeringssproget Python, hvor der tages udgangspunkt i ”Statemachine” strukturen. 
 
Projektet er koncentreret om Raspberry Pi, hvor eleven skal formulere sit eget projekt og lave det tilhørende programmering samt 
tilslutning til et netværk. 
 
Eleven afslutter med et projekt, der minder om svendeprøveafslutningen. 
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Undervisningsplan (Beskrivelse af forløbet detaljeret – hvad undervises der i og hvordan) 

Faglige mål 
 
På modul 2.1 er der fokus på følgende: 
Kendskab til operativsystem Linux, hvor de mest benyttede kommandoer vil blive gennemgået som skal bruges i det videre forløb i 
forbindelse med programmering af Raspberry Pi. 
 
Programmeringssprog Python benyttes i forbindelse med Raspberry Pi til at udvikle styring af forskellige sensorer m.m. Eleven får 
kendskab til elektroniske komponenter i forbindelse med programmering af Raspberry Pi. 
 
 
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. 

 



 

02-05-2019 

Lektionsplan 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
uge 1 Intro Linux Linux Python Python 

Linux Linux Linux Python.  

uge 2 Python Python Raspberry Pi. 
 

Raspberry Pi. 
 

Raspberry Pi. 
Midtvejs-evaluering 
 

Python Raspberry Pi. 
 

Raspberry Pi. 
 

Raspberry Pi. 
 

 

uge 3 Start projekt 
Udarbejd 
problemformulering 

Godkendelse af 
problemformulering 

Projekt Projekt Projekt 

Udarbejd 
problemformulering 

Projekt Projekt Projekt  

uge 4 Projekt Projekt Projekt Mundtlig overhøring. Evaluering og afslutning 

Projekt Projekt Aflevering af 
projektrapport 

Mundtlig overhøring  
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