
 

LUP for modul 2.9 i El-afdelingen på DJH. 
 
Modul titel Forudsætninger for at følge modulet Periode Antal lektioner 
Modul 2.9. 
Avanceret fejlfinding, elektrisk 
støj og termografering. 

Indgående forståelse for den praktiske og teoretiske elektroteknik 
fra hovedforløb 1. (se ”modulfolder” for DJH. 

4 uger. 144 lektioner. 

Målpinde (målpinde fra evu) 

 
1. Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen og problematikken ved frekvens, transienter, statisk elektricitet, 

lækstrømme m.m. med henblik på reduktion af elektrisk støj. 
 

2. Eleven kan redegøre for de harmoniske og overharmoniske strømme og medvirke til løsningsforslag for at minimere disse. 
 

3. Eleven kan optimere bygningers el-installationer og elektriske brugsgenstande med avanceret måleteknik med henblik på 
reduktion af elektrisk støj. 
 

4. Eleven har kendskab til grundlæggende viden om infrarød termografi og infrarød målingsteknologi.  
 

5.  Eleven kan udarbejde rapport og vejlede kunden til en optimeret løsning ved hjælp af måleteknisk analyseudstyr i forhold til 
elektrisk støj, spændingskvalitet og termografering ved el-installationer og elektriske brugsgenstande.  
 

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

7. Eleven kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med samarbejdspartnere og brugere. 
 

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



 

 

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. 

1  Info. DJH 

Repetition af elektroteknik, dimensionering m.v. 3,5 H1 Teori DJH 
Lækage- og nulstrømme, harmoniske,  1 Grundlæggende Teori DJH 
Transienter, statisk. Desitek 1 Grundlæggende Teori Ekstern / DjH 
Termografi og varmelære 1 Øvet Teori  

Praktik 
 

Instrumenter og måleteknik 1 Øvet Teori 
praktik 

DJH / Elma 
 

PLC, frekvensomformer, softstarter. 0,5 Øvet Teori 
praktik 

DJH 

Måleøvelser og fejlfinding. 5,5 Øvet Teori 
praktik 

DJH 

Eftersyn og afprøvning 
DS60364 

0,5 Rutineret Teori 
praktik 

DJH 

Eftersyn og afprøvning 
EN60204-1 

0,5 Rutineret Teori 
praktik 

DJH 

Besøg hos EMC-lab., DELTA force tecnologies  0,5 Besøg Teori Virksomhedsbesøg 
Aarhus Universitetshospital 0,5 Besøg Teori Virksomhedsbesøg 
Test og mundtlig overhøring 1    
Evaluering og afslutning 0,5    

 



 

Forløb 
Modulets undervisning startes med en kort repetition af grundlæggende elektroteknik, dimensionering m.v. Derudover vil 
undervisningen bestå af teoretisk gennemgang af de emner som er nævn i ovenstående forløbsplan. Endvidere bliver teorien 
understøttet med opgaver – skriftlige såvel som praktiske - som skal sikre forståelse for de enkelte emners indbyrdes sammenhæng og 
kompleksitet. Der vil være stort fokus på praktisk måleteknik (hands-on).  
Der må arbejdes i grupper på 2 personer, som må aflevere en fælles rapport. Som beskrevet under rapport, opgaver og afslutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Undervisningsplan (Beskrivelse af forløbet detaljeret – hvad undervises der i og hvordan) 
 
Personlige og faglige mål. 
På modul 2.9 er der fokus på viden om problemstillinger i forbindelse med elektrisk støj, transienter, statisk elektricitet m.v. samt hvilke 
forhold og komponenter der kan forårsage elektrisk støj og hvorledes komplikationer i forbindelse hermed kan afhjælpes. 
Specifikt vil der blive opnået kendskab til lækage strømme, harmoniske strømme, nul strømme samt til transienter og statisk elektricitet. 
Endvidere indgår også undervisning i og kendskab til termografi og varmelære. 
Der vil blive undervist i korrekt valg og brug af instrumenter til løsning af ovennævnte problemstillinger, ligesom relevante love, regler 
og standarder inddrages. 
Modul 2.9 skal endvidere bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at 
udvikle elevens evne til selvstændig stillingtagen samt til samarbejde og kommunikation. Begrebet faglig innovation er en integreret del 
af den daglige tilrettelæggelse af undervisningen. 
For at give eleverne en så realistisk og virkelighedsnær oplevelse af modulets problemstillinger, arrangeres der 2 – 3 
virksomhedsbesøg. Virksomhederne beskæftiger sig i et eller andet omfang med modulets problemstillinger, og kan derfor skabe 
forståelse for hvorledes der i virkeligheden, arbejdes med løsning af de udfordringer som modulet beskæftiger sig med. 
Endvidere inviteres eksterne virksomheder til et besøg, hvor de bidrager med information om materiel og værktøj/instrumenter som vil 
være relevante i forhold til løsning af diverse opgaver i forbindelse med nærværende modul. 
 
Rapport, opgaver og afslutning. 
De emner som fremgår af ovenstående forløbsplan, skal bearbejdes i nogle mindre rapporter som skal indeholde en 
gennemgang/bearbejdelse af teorien bag emnerne, samt forslag til løsning af de forskellige problemstillinger. Tillige skal der løses et 
antal opgaver, teoretiske såvel som praktiske, besvarelserne til disse opgaver skal vedlægges rapporten.  
 
Rapport og opgaver samt en mundtlig overhøring – af 15 minutters varighed danner grundlag for bedømmelse af elevens 
standpunktskarakter, ved modulets afslutning. I vurderingen vil tillige indgå en vurdering af elevens arbejde og engagement i den 
daglige undervisning. 
Vurderingen er individuel også selvom der er blevet arbejdet i de nævnte 2 personers grupper. 
Ovennævnte vurdering udmøntes i en standpunktskarakter på 7-skalaen (se bedømmelsesplan). Karakteren registreres i elevplan. 
 
 



 

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. 

 



 

Lektionsplan 

 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
uge 1 Velkomst, information 

om modulet, 
forventningsafstemning 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Tilslutning til nettet, 
udfyldelse af diverse 
blanketter. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

Repetition af 
elektroteknik, 
dimensionering m.v. 

 

uge 2 Lækage-, nul-, og 
harmoniske strømme 

Transienter og 
overspændinger. 
Desitek. 

Instrumenter og 
måleteknik. 
ELMA 

Virksomhedsbesøg.  
Århus 
universitetshospital. 

Frekvensomformer og 
softstarter. 
Midtvejs-evaluering. 

Lækage-, nul-, og 
harmoniske strømme 

Transienter og 
overspændinger. 
 

Instrumenter og 
måleteknik. 

Måleøvelser  

uge 3 Termografi og 
varmelære. 

Måleøvelser. Eftersyn og afprøvning. 
DS/EN 60364. 

Måleøvelser Virksomhedsbesøg. 
EMC-lab 

Termografi og 
varmelære. 

Måleøvelser. Eftersyn og afprøvning. 
DS/EN 60204-1 

Måleøvelser  

uge 4 Måleøvelser Måleøvelser Måleøvelser Test og mundtlig 
overhøring. 

Evaluering og afslutning 

Måleøvelser Måleøvelser Måleøvelser Test og mundtlig 
overhøring 
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