
 

07-01-2020 

LUP for modul 2.12 i El-afdelingen på DjH 
 
Modul titel Forudsætninger for at følge modulet Periode Antal lektioner 
Modul 2.12 
Hvidevarer 

Gennemført og bestået hovedforløb H1  4 uger 144 lektioner 

Målpinde (målpinde fra evu) 

Lærlingen vil gennem undervisning i modulet udvikle kompetencer inden for følgende kompetencer: 
 

1. Opnår grundlæggende el-teknisk viden om hvidevarers opbygning og virkemåde og er efterfølgende i stand til selvstændigt at 
vejlede kunder om fordele og ulemper ved brugsmaskiner, indeholdende såvel mekaniske som elektroniske styreanordninger. 

2. Kan selvstændigt foretage installation, tilslutning, energieffektivisering, databehandling og vedligehold af forskellige typer af 
hvidevarer. 

3. Kan vejlede kunder om miljøbelastning og energieffektivisering ved valg og anvendelse af hvidevarer. 
4. Får indgående kendskab til de forskellige maskintypers komponenter samt diagrammer og maskintegninger. 
5. Kan foretage indkøb af elektroniske komponenter og vurdere de økonomiske aspekter vedrørende reparation og udskiftning. 
6. Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold. 
7. Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til relevant 

informationssøgning. 
8. Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 
9. Kan anvende innovative processer for at skabe den bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet. 

Vejledende praktikmål: 
Eleven lærer at foretage service, installation og tilslutning af hvidevarer. Eleven lærer at udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer 
og anden relevant dokumentation i forhold til modulet. At eleven lærer at 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) 
 
Når eleven har gennemført modul 2.12, Hvidevarer, vil eleven få kendskab til dokumentation af hvidevarer samt den 
måleteknik, der skal til, for at servicere og afhjælpe fejl på disse maskiner. 
 
Eleven vil bliver orienteret om de forskellige typer maskiner, der findes på markedet, og disse maskintypers væsentlige 
fordele og ulemper, og bliver i stand til at vejlede kunder/brugere i hensigtsmæssigt valg hvidevare. 
 
Eleven kan efter modulet foretage fejlfinding, efter analyse af diagrammer og tegninger, sammenholdt med kundens 
fejlmelding.   
 
Endvidere kan eleven efter modulet foretage et skøn over hvilke komponenter det er økonomisk forsvarligt at reparerer- 
og/eller udskifte. 
 
Eleven får kendskab til de risikomomenter, der er til stede, hvor el og vand er bestanddele i servicearbejdet. 
 
Eleven får et sådant kendskab til hvidevare så de kan foretage korrekt installationen, herunder korrekt tilslutning til el, vand, 
afløb og luftafkast. 
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Emne Dage Niveau UV-form Underviser 
 
Intro, skema, modulbeskrivelse, 
forventningsafstemning 
 

 
0,25 

 Info DjH 
 

Installation, Service, Love og Regler, IOT 
dokumentation + teori og praktik 

 
2,5 

 Teori / praktik. DjH 

 
Vaskemaskiner, typer og opbygning, virkemåde, 
dokumentation + teori og praktik 

 
2,5 
 

 
 

Teori / praktik. DjH 

 
Opvaskemaskiner, typer, opbygning, virkemåde, 
dokumentation + teori og praktik  
 

 
2,5 
 

 Teori / praktik. DjH 

 
Tørretumbler, typer, opbygning, virkemåde + teori og 
praktik 
 

 
1,75 
 

 Teori / praktik DjH 

 
Komfur, ovne og mikrobølgeovn typer, opbygning, 
virkemåde + teori og praktik 

 
2,5 
 

 Teori / praktik. DjH 

 
Projekt og dokumentation 

 
3,5 

  DjH 

Køl og frys 3  Teori / praktik DjH 
 
Test og mundtlig overhøring 

 
1 

  DjH 

 
Evaluering og afslutning  

 
0,5 
 

 
 

 DjH 
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Undervisningsplan (Beskrivelse af forløbet detaljeret – hvad undervises der i og hvordan) 
Installation & Service: 
Efter kurset kan deltageren installere og servicere hvidevarer. Det betyder: Deltageren kan tilslutte almindelige hvidevarer, som 
vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer, ovne, køleskabe og emhætter, til lovlige installationer. Deltageren kan 
kontrollere om de installationer, hvortil hvidevaren skal tilsluttes, er lovlige. Deltageren kan udføre simpel fejlfinding på elektriske og 
mekaniske komponenter i forskellige hvidevarer, samt reparere gængse fejltyper og foretage udskiftning af komponenter. Ved 
reparationer kan deltageren vurdere de økonomiske aspekter ved udskiftning af reservedele. Deltageren kan desuden anvende enkle 
diagrammer og øvrig dokumentation. Deltageren kan tilslutte hvidevarer til eksisterende netværk, både trådløst og for-trådet, således at 
hvidevaren kan kommunikere via internettet (IoT). Deltageren har kendskab til opsætning og simple konfigurationer af netværk 
Deltageren har grundlæggende kendskab i anvendelsen af funktioner der er tilgængelige via internettet. Deltageren kvalitetssikrer eget 
arbejde. 
 
Installation & Service, love, regler, IOT 

• Sikkerhed i forbindelse med installation, herunder tunge løft 
• Standarder 
• El til vand 
• Brugs- og installationsvejledning 
• Lydbilleder kontra standarder 
• Lyd kontra installation 
• Lyd kontra anvendelse 
• Fejlfinding 
• Opkobling med IOT/netværk 
• Kundehåndtering / konflikthåndtering / gode vaner (softskills) 

 
Komfurer og induktion 
Eleven kan efter forløbet selvstændigt foretage fejlfinding, reparation og tilslutning af forskellige typer af komfurer, ovne, 
mikrobølgeovne og emhætter. Eleven vil få kendskab til forskellige opvarmningsprincipper samt forskellige selvrense-systemer, 
og deres fordele og ulemper. 
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Komfur/ovne og mikrobølgeovne (og dampovn) 

• Forståelse af varmedynamik 
• Virkemåde  
• Fejlfinding 
• Værktøj 
• Vedligehold 
• Bæredygtighed 

 
Induktion 

• Komponentforståelse 
• Virkemåde 
• Fejlfinding 
• Værktøj 
• Måleteknik 
• Vedligehold 
• Teknologiforståelse 
• Udstyr (potter, pander mm) 
• Bæredygtighed 

 
Opvaskemaskiner 
Eleven vil efter forløbet kunne udføre fejlfinding på de elektriske og mekaniske komponenter i opvaskemaskiner og anvende 
fejlfindingsprogrammer og funktions- og ledningsdiagrammer. Eleven vil lære at udføre alle relevante eltekniske målinger i 
forbindelse med idriftsættelse og fejlfinding samt foretage udskiftning af komponenter. Eleven lærer at tilslutte opvaskemaskinter 
efter gældende love og regler. Eleven får kendskab til prisstrukturer omkring reservedele samt spildevandshåndtering og 
vurdering af vandkvalitet. Eleven får ligeledes kendskab til opvaske- og afspændingsmidlers virkning og hvorledes man opnår en 
problemfri opvask. 

• Komponentforståelse 
• Virkemåde 
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• Vedligehold 
• Værktøj 
• Kemi 
• Fejlfinding 
• Bæredygtighed 

 
Tørretumbler: 
Eleven lærer at udføre fejlfinding på de elektriske og mekaniske komponenter i tørretumblere og anvende fejlfindingsprogrammer, 
funktions- og ledningsdiagrammer. Eleven kan udføre alle relevante El tekniske målinger i forbindelse med idriftsættelse og 
fejlfinding samt foretage udskiftning af komponenter. Eleven vil efter forløbet kunne vejlede kunden i valg af tørretumbler samt 
korrekt anvendelse og vedligeholdelse. Eleven lærer at tilslutte tørretumblere efter gældende love og regler. Eleven får kendskab 
til de økonomiske aspekter i forbindelse med reparation og valg af reservedele. 

• Fejlfinding på kompressor 
• Virkemåde 
• Værktøj 
• Vedligehold 
• Bæredygtighed 

 
Vaskemaskiner: 
Eleven vil efter forløbet selvstændigt kunne foretage fejlfinding, reparation og tilslutning af forskellige typer vaskemaskiner. 
Eleven lærer med hensyntagen til miljøbelastningen at foretage valg og dosering af forskellige typer vaskemidler og får kendskab 
til vaskeprocessen. Eleven får indgående kendskab til de forskellige maskintypers komponenter samt diagrammer og 
maskintegninger. 

• Komponentforståelse 
• Virkemåde 
• Vedligehold 
• Værktøj 
• Kemi 
• Fejlfinding 
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• Bæredygtighed 
 

Køl og frys: 
Eleven vil efter forløbet selvstændigt kunne foretage fejlfinding, reparation og tilslutning af forskellige typer køleskabe og frysere. 
Eleven får indgående kendskab til de forskellige maskintypers komponenter samt diagrammer og maskintegninger. Eleven får 
kendskab til kølemidler bl.a. R600. 

• Komponentforståelse 
• Virkemåde 
• Vedligehold 
• Værktøj 
• Kemi 
• Fejlfinding 
• Bæredygtighed 
• Evt. udpluk af kursus 44714: Brandbare kølemidler 

o Termodynamik 
o Kølemidler generelt 
o Sikkerhed (olie/væsker) 
o Køl R600 
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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 Velkomst, information om 
modulet, 
forventningsafstemning 

Installation og service 
Service og fejlkoder 

Installation og Service IOT 
og netværk 

Mikrobølgeovne 
Virkemåde, dokumentation 

Køl og Frys 
Virkemåde, dokumentation 

Installation og Service 
Love og regler, Test og tilslut 

Installation og service 
Reservedele og søgning 

Projekt Introduktion Mikrobølgeovne 
Teori/Praktik 

 

uge 2 Komfur/ ovne/ induktion 
Virkemåde, dokumentation 

Emhætter 
Virkemåde, dokumentation + 
BR18 

Vaskemaskine 
Virkemåde, dokumentation 

Opvaskemaskine 
Virkemåde, dokumentation 

Tørretumblere 
Virkemåde 
Midtvejs-evaluering 

Komfur/ ovne/ induktion 
Teori / praktik 

Komfur/ ovne/ induktion 
Teori / praktik 

Vaskemaskine 
Teori / praktik 

Opvaskemaskine 
Teori / praktik 

 

uge 3 Køl og frys 
Virkemåde 
dokumentation 

Køl og frys 
Praktik 

Køl og frys 
Praktik 

Tørretumblere 
Virkemåde 
 

Miljø/kemi 
Praktiske opgaver 

Køl og frys 
Virkemåde 
dokumentation 

Køl og frys 
Praktik 

Teori, Praktik og Projekttid Teori, Praktik og Projekttid  

uge 4 Projekttid 
 

Projekttid Projekttid Mundtlig eksamen Evaluering/afslutning 

Projekttid Projekttid Aflevering af projektrapport Mundtlig eksamen  

 


