
Grundforløbets anden del for smedeuddannelsen   
 

2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse 

Grundforløbets anden del til Klejnsmed og trin 1 bearbejdnings smed. 

Adresse 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej 14, Holbæk. 

Medarbejdere 

Afdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Michael Elbo. 

Til afdelingen er knyttet sekretær Annette Blicher  

Faglærerne til de enkelte uddannelser kan ses på: www.eucnvs.dk 

Vejledning til uddannelser på EUD og træffetider for personlig kontakt kan ses på www.eucnvs.dk 

Skolens praktikpladsopsøgende arbejde er organiseret via praktikservice se under www.eucnvs.dk 

 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
Skolens pædagogiske grundlag 

Undervisningen 

Struktur og læringsmål 

Vi sætter mål for undervisningen som tydeligøres for eleverne så de ved hvad de skal lære og hvorfor de skal 

lære det. Læringsmålene sættes på baggrund af mål i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger for de 

forskellige uddannelser samt viden om elevernes forudsætninger.  

 

Formativ Evaluering 

Vi evaluerer formativt og giver elever feedback baseret på læringsmål som er konstruktivt, fokuseret og 

fremadrettet. Feedback bliver givet i forhold til elevers progression, arbejdsprocesser og resultater. Elever vil 

opleve flere former for feedback som skriftligt og mundligt feedback, genevalueringer, feedbacksamtaler, 

elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen. 

 

Differentieret Undervisning 

Differentiering betyder at læreren tilpasser undervisningen til forskellige elevforudsætninger således at 

eleverne arbejder med de samme overordnede læringsmål men kan nå læringsmålene på forskellige måder, i 

forskellige tempi og i forskellig grad.  

Det gør vi således:  



 Vi niveaudeler. Tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb 

indebærer, at læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede 

forudsætninger. 

 Vi anvender varierende metoder i undervisningen. Al undervisning og forløb planlægges med 

varierede metoder så den er involverende og motiverende for eleverne. Metoderne kan eks. være 

klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudier, Co-operative Learning, innovativ 

pædagogik. 

 Vi bygger på elevens styrkesider. Elevernes styrkesider foldes ud gennem inddragelse i planlægning, 

gennemførsel og evaluering af undervisningen. Det er læreren der skal sikre de faglige mål, men 

eleverne kan have indflydelse på udvælgelse af det faglige indhold (hvor det er muligt ifølge 

fagplanen), valg af arbejdsformer, valg af materialer samt undervisningsplanlægning og tidsforbrug. 

 

Helhedsorienteret Undervisning 

Undervisningen tilrettelægges mest muligt ud fra princippet om helhedsorienteret undervisning hvor 

læringsforløb tilrettelægges med en praksisnær tilgang så de afspejler den verden, som eleverne skal bruge 

deres faglige, teoretiske og praktiske færdigheder i. Eleverne kan således se og forstå anvendelsen af det, 

som de lærer. 

Det gør vi således: 

 

 Eleven løser problemstillinger og opgaver fra det virkelige liv på en realistisk måde og lærer at bruge 

deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge. 

 Vi skaber bro mellem elevens skoleliv og erhvervsliv ved at inddrage elevers viden og erfaringer fra 

praktikplads, studiejob, fritidsinteresser etc. 

 Vi tilrettelægger undervisningen på tværs af flere fag i uddannelsen og har fokus både på fagenes 

egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen. 

  

IT 

Skolen vægter inddragelse af pædagogisk IT i udvikling af undervisningsmetode og materiale. Med 

inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmateriale, der understøtter 

undervisningsdifferentiering og elevernes læringsmål. 

 

Den undervisende lærer 

Den undervisnede lærer er designer af undervisningen idet han eller hun planlægger og designer effektive 

læringsprocesser, lærings aktiviteter og evaluerings metoder. Disse processer inkluderer synlig struktur og 

læringsmål, involverer eleverne aktivt i egne læringsmål, og tilbyder eleverne forskellige tilgange til dét, de 

skal lære.  

Læren arbejder systematisk med at afprøve undervisningsmetoder, der fremmer elevernes læring bedst 

muligt og reflekterer konstant over valg af indhold, metoder, elevernes medinddragelse og aktivitetsformer. 



Læren evaluerer løbende undervisningsmetoder og undervisningspraksis i fag, moduler, forløb og projekter, 

og implementerer de bedste metoder på skolen. Evalueringerne deles med den pædagogiske ledelse samt 

den pædagogiske udvikling og kvalitet afdeling og bruges til at forbedre og udvikle undervisningen. 

 

Den lærende elev 

Den lærende elev ønsker og arbejder for at få en (erhvervs) faglig uddannelse og indgår i læreprocesser, hvor 

eleven aktivt involveres i egne læringsmål og tilegner sig ny viden, udvikler færdigheder, nye 

handlekompetencer og kreativitet. Elevens udvikling og uddannelse bygger på studiekompetencer, herunder 

faglige -, personlige- og sociale kompetencer. 

Eleverne møder hver dag, er forberedte til undervisningen, udviser respekt og tager hensyn til andre.  

 

2.3 kriterier for elevernes kompetencer og forudsætning  
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. 

Elevens forudsætninger og behov afklares inden start på grundforløbet. 

På baggrund af kompetencevurderingen, udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i 

samarbejde med elev og evt. praktikvirksomhed. Skolen har den overordnede initiativpligt. 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, f.eks. på baggrund af den løbende 

bedømmelse af eleven og når eleven vælger støttefag, bonusfag og valgfag.  

 Skolen søger i tilrettelæggelsen af undervisningen at sikre, at eleverne har mulighed for at opstille egne mål 

og at opnå disse mål gennem individuelle valg. Herved søger skolen så vidt som muligt at imødekomme 

eleverne på deres egne betingelser. 

Det betyder at rækkefølge og tempo i forhold til elevernes målopfyldelse kan blive individuel inden for de 

givne rammer. 

Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af elevens: 

• Tidligere skoleundervisning, 

• Anden uddannelse, 

• Beskæftigelse og tillidserhverv, 

• Vurdering af reelle kompetencer og 

• Særlige behov, der f.eks. kræver specialpædagogisk støtte. 

Det vurderes løbende, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev 

og evt. virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning. 

 

 

 

 

 



 

 



Specialpædagogisk støtte 
Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller andre 

vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da netop dette er meget vigtigt i forhold til at give eleverne 

optimale betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en procedure omkring 

specialpædagogisk støtte. 

Alle elever bliver testet på grundforløbet. Evt. IT-rygsæk følger eleven gennem hele uddannelsen. 

Elever, der ikke har gennemført grundforløbet på skolen testes, hvis elev og lærer skønner at der er et muligt 

behov for IT-rygsæk, læsehjælp eller anden specialpædagogisk støtte, tilbydes eleven dette. 

2.4 undervisningen i grundforløbets anden del 
Grundforløbet er tilrettelagt til at vare 20 uger 

20 uger 

Tema 1  Tema 2 Tema 3 Tema 4 fs. prøve 

Grundfag (4 uger) 

Valgfag (4 uger) 
 

De 20 uger er fordelt i overordnede temaer: 

Intro, plader og profiler, konstruktion, samt afsluttende projekt.  

I læringsaktiviteten i Elevplan er der beskrevet nærmere detaljer om: 

• Det enkelte forløb 

• Beskrivelse af hvordan mål og delmål fra de forskellige skolefag i uddannelsen, indgår i 

læringsaktiviteterne, som afdelingen har opdelt undervisningen i. 

• Udbud af valgfag er placeret som LA under undervisningsforløbet valgfrie del.  

• Beskrivelse af indholdet i de uddannelses specifikke fag. 

• Fagfordeling og certifikatkrav  

Vi tilbyder alle vores elever, uanset elevtype, individuelt vejledning om fag og valgfag på grundforløbet. 

Vejledningen foretages ved opstart på grundforløbet af vores kontaktlærer, som følges op under 

grundforløbet ved ugentlig kontakt. 

Vælg elevtype Ungdom 
direkte fra 

9/10 kl 

Ungdom 
øvrige u. 25 

år 

Voksen 
u/grund 
u/praktik 

Voksen std.- 
forløb 

Voksen fuldt 
forløb 

(Basis) EU9 EU9+ EUV1 EUV2 EUV3 

EUX EU9X EU9+X EUV1X EUV2X EUV3X 

Talentspor EU9T EU9+T EUV1T EUV2T EUV3T 

EUX og Talent EU9X+T EU9+X+T EUV1X+T EUV2X+T EUV3X+T 

Afsluttet Gymnasial udd. 
 

EU9+G EUV1G EUV2G 
 

Mesterlære EU9M EU9+M 
 

EUV2M EUV3M 

Produktionsskolebaseret EU9P 
    

Øvrige 20/20 RKV RKV RKV RKV 
 



Undervisningens organisering  
Under gennemførelsen af grundforløbet er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver læringsaktivitet er 

en selvstændig enhed, hvor elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. De konkrete 

læringsaktiviteter er beskrevet i Elevplan.  

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs erfaring fra tidligere skoleuddannelse samt praktisk 

erfaring fra praktikophold, herved gives eleven betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Jo 

længere eleven kommer i uddannelsesforløbet afklares det ved samtaler og test om eleven har behov for 

ekstra resurser. 

Undervisningen baseres på ideerne om en induktiv, funktionel og helhedsorienteret planlægning af den 

relevante undervisning. 

Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin 

viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. 

Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er 

gældende for branchens udøvere. 

Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de 

forefindes i branchen virkelighed. 

 

Undervisningen udøves under tre hovedformer 
Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv 

formulerer en opgave, der tilgodeser grundforløbets læringsmål. 

Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. Denne form udøves i de 

forløb hvori der undervises i uddannelsesspecifikke fag. 

Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

Undervisningsdifferentiering 
Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden 

for hovedforløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger.  

Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for 

belysning og vurdering af en problemstilling. 

En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter 

der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. 

I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel: 

• Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. 

• Opgavemængden og opgavetypen. 

• Arbejdsmetoder og hjælpemidler. 

 



Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen 
Der arbejdes ud fra følgende begreber: 

• Kollaborativ: Eleverne arbejder i grupper, i praktiklokalet to og to og i læringslokalet, 

ofte i grupper af 4. Grupperingerne er de samme under hvert enkelt tema, men 

”posen rystes” mellem temaerne for at styrke de faglige læringsfællesskaber. 

• Helhedsorientering: Der inddrages eksempler fra branchen, problemstillinger fra 

elevens og/eller pressens hverdag tages op løbende. Grundfag og 

uddannelsesspecifikke fag, ”smelter” sammen i de problemstillinger og 

arbejdsopgaver eleven udfordres på. 

• Tværfaglighed: Vil overvejende udfolde sig i forhold til uddannelsesspecifikke- og 

grundfag, der fokuseres på både den fagretlige, men også den almen dannende 

læring. Læringsmiljøet vil tage udgangspunkt i branchens samarbejdsflader, her 

tænkes på leverandører, miljøorganisationer, færdselsstyrelsen etc. 

• Problemorienteret uv.: Til hvert tema laver eleven en disposition over løsning af 

opgaven, i dispositionen skal eleven kort beskrive hvori består 

problemet/problemerne, hvordan opgaven forventes løst og hvad målene med 

opgaven er. 

• Praksisbaseret uv.: Undervisningen er case baseret, med udgangspunkt i en 

kundeproblematik. Undervejs trækker eleven” ressource kort” som beskriver forhold 

der på relevant vis, påvirker elevens løsning af casen. Eleven får udleveret et 

arbejdskort som løbende skal udfyldes i forhold til hvad der er lavet, tidsforbrug og 

reservedelsforbrug. 

• Anvendelsesorienteret uv.: Der arbejdes videre fra GF1 med at skabe fagfællesskaber 

og give eleven en håndværker identitet, med udgangspunkt i faget, erfaringer og 

eksempler. Der arbejdes med at styrke fagligheden og fokusere på elementer i 

håndværkerkulturen som faglig stolthed, kvalitet, pålidelighed og arbejdsglæde 

 

Valgfag  
Vi har udarbejdet et valgfagskatalog på EUC Nordvestsjælland, som giver vores elever mulighed for at 

gennemføre den uddannelse de er tilmeldt. Derudover tilbyder vi eleverne valgfag ud fra behov og 

interesser for at supplere deres uddannelse. Det er elevens kontaktlærer der præsenterer eleven for 

skolens valgfag, og sørger for tilmelding.  

Vi tilbyder: 

• Studiekompetencegivende grundfag evt. på højere niveau end obligatorisk (fysik, 

matematik, dansk og engelsk).  

• Fagligt rettede valgfag  

• Almene støttefag.  

Der er tilrettelagt valgfag i hele perioden. 

Oversigt over læringsaktiviteter 
Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er beskrevet i læringsaktiviteterne i 

Elevplan. Grundforløbet er opbygget af en eller flere læringsaktiviteter og tilsammen udgør de 

grundforløbets anden del til uddannelsen. Hver læringsaktivitet indeholder en række læringselementer, 



der udgør målene for den enkelte aktivitet. Den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af 

Elevplan: www.elevplan.dk 

Talentspot og fag på højere niveau  
Vi er meget opmærksomme på at vores dygtige elever bliver så dygtige de kan, og bl.a. derfor stiller vi 

altid op til Skills, hvor vores elever konkurrer om hvem der er dygtigst. Det giver os et rigtigt godt 

overblik over hvem der kan og vil lidt mere end ”bare igennem en erhvervsuddannelse”.  

På EUC NVS tilbyder vi højere præstationsniveauer i både praktisk og teoretisk undervisning, der har til 

formål at give en specifik erhvervskompetence.  

Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri afhængig af hvad eleven har 

med fra tidligere uddannelser og forløb.  

De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er fastlagt i 

forbindelse med valg af speciale i en uddannelse. 

Talentspor 
Hvis en elev og en virksomhed har valgt et talentspor, tilbyder vi mindst 25 % af uddannelsens 

hovedforløb på et højere niveau end det obligatoriske. For grundfag skal fagene kunne placeres på 

niveauerne fra F til C. For de uddannelsesspecifikke fag skal de følge de præstationsstandarder, der 

gælder for disse fag. 

Deltagelse i konkurrencer – Skills 
Skolen tilbyder uden for den almindelige undervisningstid eleverne intensiv træning i relevante faglige 

kompetencer som forberedelse til deltagelse i konkurrencer. 

Skolen tilbyder mulighed for – ud over ordinær undervisning – at elever kan træne faglige kompetencer 

på skolen med henblik på forberedelse til deltagelse i forskellige konkurrencer bl.a. DM- og evt. VM i 

Skills. Vi har elever der deltager på træningsforløb op til DM.   

Elevens arbejdstid 
Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 

arbejdstimer. Elevens arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de ud over den alminde¬li¬ge teoretiske 

og praktiske undervisning (34 lektioner), får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstæn¬digt skal 

arbejde med/forberede sig til. Såfremt eleven ikke yder denne selvstændige arbejds¬indsats, afleverer 

sine opgaver og projekter til tiden, vil eleven ikke kunne bestå grundforløbet, da det er en vigtig del af 

grundforløbet, og indgår i den løbende evaluering. 

 

2.5 Ny mesterlærer 
Ved indgåelse af en praktikaftale mellem en elev og virksomhed i ordningen ny mesterlærer, er 

procedureren følgende: 

• Praktikpladskonsulenten kontakter virksomheden og aftaler tid til en 

kompetencevurdering, der fører til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan – 

uddannelsesplanen udarbejdes i virksomheden. 

• Uddannelsesplanen skal indeholde aftaler om evt. skoleundervisning. 



• Praktikpladskonsulenten/uddannelseschefen informerer elevadministrationen om 

eventuel skoleundervisning for eleven, såedes at eleven indkaldes til den pågældende 

skoleundervisning. 

• Eleven tildeles en kontaktlærer, som følger eleven gennem hele mesterlæreforløbet, 

og har ansvaret for elevens uddannelsesplan. 

• Det aftales, hvornår kontaktlæreren besøger eleven i virksomheden.  

• Kontaktlæreren sikrer, at der sker en løbende evaluering af elevens oplæring. (Aftaler 

i Elevplan)  

• Virksomheden og kontaktlæreren udarbejder i samarbejde en praktisk opgave, som 

eleven skal afslutte forløbet med at udføre. Det aftales om opgaven udføres på skolen 

eller i virksomheden. 

• Bedømmelsen af den praktiske opgave gennemføres af virksomhed og kontaktlærer i 

samarbejde. 

• Bedømmelsen indgår i den samlede helhedsvurdering af eleven. 

• Der foretages en afsluttende kompetencevurdering af eleven. 

• Kontaktlæreren sikrer, at der udstedes bevis for gennemført praktisk oplæring. 

• Beviset påføres eventuel supplerende undervisning, der skal gennemføres i 

hovedforløbet. 

• Uddannelsesplanen justeres herefter. 

Vi tilbyder følgende fag for Ny mesterlærer elever i smedafdelingen: 

Dette er aftalt: Virksomhedens 
ansvar 

Skolens 
ansvar 

Godskrivning 

Naturfag F                   

Matematik E                   

Dansk E                   

Engelsk E                   

Førstehjælp/brandbekæmpelse                   

§26                    

Uddannelsesspecifikke fag                   
 

2.6 Bedømmelsesplan 
Vi skelner imellem en løbende bedømmelse og en afsluttende bedømmelse. 

Løbende bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 

opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencemål for grundforløbet. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

• Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 

• Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 

Løbende bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver med udgangspunkt i synlige læringsmål 

samt gennemfører evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af 



undervisningen. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for 

udstedelse af grundforløbsbevis samt evaluere undervisningens metode og indhold.  

Den løbende evaluering gennemføres under et skoleforløb ved en samtale mellem elev og den eller de 

lærere, som underviser eleven. Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens 

faglige niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen.  

Ved afslutningen af et læringselement foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og 

standpunkt.  

Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. 

Karakter Beskrivelse, 
jævnfør 
Bekendtgørelse nr. 
262/2007 

Vejledende beskrivelse Eksempler 

12 Karakteren 12 
gives for den 
fremragende 
præstation, 
demonstrerer 
udtømmende 
opfyldelse af 
fagets mål med 
ingen eller få 
uvæsentlige 
mangler. 

En præstation til 12 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan sikkert og hensigtsmæssigt 
med få uvæsentlige mangler anvende 
specialmodulets begreber og modeller 
til at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette indebærer, at: 
 

 Eksaminanden planlægger 
hovedpunkterne i opgaven.  

 Eksaminanden indretter 
arbejdspladsen, så 
servicelitteratur, 
specialværktøj og andre 
hjælpemidler er til rådighed. 

 Eksaminanden udfører de 
forskellige elementer i 
arbejdsprocessen i logisk 
rækkefølge. 

 Eksaminanden udviser 
ansvarlighed og 
omhyggelighed i udførelsen af 
de forskellige elementer i 
opgaven. 

 Eksaminanden anvender 
værktøj og andre hjælpemidler 
i overensstemmelse med krav 
til personlig sikkerhed.  

 Eksaminanden anvender 
værkstedslitteratur og anden 
informationssøgning. 

Eksempler på uvæsentlige 
mangler ved præstation til 12 
kan være: 
 

 Et glemt fagudtryk, hvor 
eleven senere kan 
forklare det. 

 En forkert rækkefølge Et 
forkert anvendt 
fagudtryk, som eleven 
retter med hjælp. 

 Huller i viden, som 
eleven i dialog 
efterfølgende dækker. 

 Eleven resonerer sig 
frem til et svar på et 
spørgsmål, han/hun ikke 
umiddelbart kan svare 
på. 
 



 Eksaminanden forklarer fagets 
anvendte grundlæggende 
faglige begreber og modeller.  

 Eksaminanden relaterer den 
anvendte faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis - og 
omvendt.  

 Eksaminanden anvender klart 
og sikkert fagsprog.  
 

10 Karakteren 10 
gives for den 
fortrinlige 
præstation, der 
demonstrerer  
omfattende 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
nogle mindre 
væsentlige 
mangler. 

En præsentation til 10 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan med få og uvæsentlige 
mangler anvende specialmodulets 
begreber og modeller til at forklare 
erhvervsfaglige problemstillinger. 
Dette indebærer at: 
 

 Eleven forklarer modulets 
anvendte grundlæggende 
faglige begreber og modeller. 

 Eleven relaterer med nogen 
sikkerhed den faglige teori til 
den erhvervsfaglige praksis- og 
omvendt. 

 Eleven kan lave beregninger af 
faglig relevans 

 Eleven kan arbejde med faget 
på en sikkerheds- og 
arbejdsmiljømæssig korrekt 
måde og kan forklare den 
anvendte arbejdsmetode. 

 Eleven bearbejder resultaterne 
og sætter dem i sammenhæng 
med teorien. 

 Eleven skelner mellem 
væsentligt og uvæsentligt. 
 

Eksempler på mangler ved en 
præstation til 10 kan være: 
 

 Et glemt fagudtryk, hvor 
eleven senere kan 
forklare det med hjælp. 

 Eleven bruger 
fagsproget, og udtrykker 
sig sammenhængende. 

 Eleven overfører med 
nogen sikkerhed viden 
mellem teori og praksis, 
og har forståelse for 
sammenhængen. 

 Dokumentationen er 
udarbejdet på et højt 
sprogligt niveau. 

7 Karakteren 7 gives 
for den gode 
præstation, der 
demonstrerer 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
en del mangler. 

En præsentation til 7 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan, med en del mangler, 
anvende specialmodulets begreber og 
modeller til at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette indebær at: 
 

Eksempler på mangler ved en 
præstation til 7 kan være: 
 

• Få fagudtryk, der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået. 

• Eleven mangler viden 
om enkeltstående 
elementer, men kan 
forklare den 



• Eleven forklarer, anvendte, 
enkle, grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

• Eleven relaterer med lidt 
usikkerhed den faglige teori til 
den erhvervsfaglige praksis – 
og omvendt. 

• Eleven udtrykker sig 
sammenhængende, men 
bruger fagsproget lidt usikkert. 

• Eleven kan lave enkle 
beregninger af faglig relevans. 

• Eleven kan arbejde med faget 
på en sikkerheds- og 
arbejdsmiljømæssig korrekt 
måde og kan med hjælp 
forklare anvendte 
arbejdsmetode. 

• Eleven kan udarbejde relevant 
dokumentation. 
 

overordnede 
sammenhæng. 

• Eleven overfører 
usikkert viden mellem 
teori og praksis, men 
har forståelse for 
sammenhængen. 

• Upræcist hverdagssprog 
erstatter fagudtryk. 
 

4 Karakteren 4 gives 
for den jævne 
præstation, der 
demonstrerer en 
mindre grad af 
opfyldelse af 
fagets mål, med 
adskillige 
væsentlige 
mangler 

En præsentation til 4 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan – med mindre væsentlige 
mangler – anvende faglige begreber 
modeller til at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette indebærer at: 
 

• Eleven forklarer, med nogen 
usikkerhed, anvendte, enkle, 
grundlæggende faglige 
begreber og modeller. 

• Eleven relaterer med 
usikkerhed den faglige teori til 
den erhvervsfaglige praksis - 
og omvendt. 

• Eleven udtrykker sig 
sammenhængende, men 
bruger fagsproget usikkert 

• Eleven kan lave simple 
beregninger med en faglig 
relevans. 

• Eleven kan arbejde med faget 
på en sikkerheds- og 
arbejdsmiljømæssig korrekt 
måde, og kan med en del 
hjælp forklare den anvendte 
arbejdsmetode. 

Eksempler på mangler ved en 
præstation til 4 kan være: 
 

• En mindre del fagudtryk 
og begreber der ikke 
kan forklares eller er 
misforstået 

• Eleven mangler viden 
om flere elementer, 
men kan forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

• Eleven kan delvis 
overføre viden mellem 
teori og praksis, men 
har forståelse for 
sammenhæng. 

• Upræcist og 
mangelfuldt 
hverdagssprog erstatter 
fagudtryk. 

 



• Eleven kan udarbejde relevant 
dokumentation, men med en 
del eller mindre mangler. 
 

02 Karakteren 02 
gives for den 
tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt 
acceptable grad af 
opfyldelse af 
fagets mål. 

En præsentation til 02 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan, med væsentlige mangler, 
anvende specialmodulets faglige 
begreber modeller til at forklare 
erhvervsfaglige problemstillinger. 
Dette indebærer at: 
 

• Eleven har svært ved at 
anvende faglige begreber og 
modeller korrekt. 

• Eleven kan med hjælp relatere 
den faglige teori til den 
erhvervsfaglige praksis- og 
omvendt. 

• Eleven udtrykker sig 
usammenhængende og bruger 
fagsprog usikkert. 

• Eleven kan udføre 
beregninger, men der optræde 
fejl. 

• Eleven kan arbejde med faget, 
men mangler forståelse for 
metoden. 

• Arbejdet er præget af mangel 
på overblik og systematik. 

• Eleven kan udarbejde 
dokumentation, men den er 
mangelfuld og indeholder en 
del irrelevant materiale. 
 

Eksempler på mangler ved en 
præstation til 02 kan være: 
 

• Et delfagudtryk og 
begreber, der ikke kan 
forklares eller er 
misforståede 

• Eleven har sporadisk 
viden om emnet og kan 
kun delvist forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 

• Eleven kan ikke overføre 
viden mellem teori og 
praksis, men har 
forståelse for 
sammenhængen. 

• Hverdagssprog erstatter 
fagudtryk. 

00 Karakteren 00 
gives for den 
utilstrækkelige 
præstation, der 
ikke demonstrerer 
en acceptabel 
grad af opfyldelse 
af fagets mål. 

En præsentation til 00 er kendetegnet 
ved: 
 
Eleven kan, med betydelige mangler, 
anvende faglige begreber modeller til 
at forklare erhvervsfaglige 
problemstillinger. Dette indebærer at: 
 

• Eleven har meget svært ved at 
anvende faglige begreber og 
modeller korrekt. 

• Eleven kan med meget hjælp 
relatere den faglige teori til 

Eksempler på mangler ved en 
præstation til 00 kan være: 
 

• Mange fagudtryk og 
begreber, der ikke kan 
forklares eller er 
misforståede. 

• Eleven har mangelfuld 
viden om emnet og kan 
ikke forklare den 
overordnede 
sammenhæng. 



den erhvervsfaglige praksis- og 
omvendt. 

• Eleven udtrykker sig 
usammenhængende og 
kender ikke fagsproget. 

• Eleven kan ikke – uden hjælp – 
udføre beregninger. 

• Eleven kan ikke - uden hjælp – 
arbejde med faget, mangler 
forståelse for metoden. 

• Arbejdet er præget at stor 
mangel på overblik og 
systematik. 

• Eleven kan ikke udarbejde 
dokumentation, som er 
anvendelig. 
 

• Eleven kan ikke overføre 
viden mellem teori og 
praksis, og har 
manglende forståelse 
for sammenhængen. 

• Hverdagssprog har 
svært ved at erstatte 
fagudtryk. 
 

-3 Karakteren -3 
gives for den helt 
uacceptable 
præstation. 

En præsentation til -3 er kendetegnet 
ved: 
 

• Eleven kan ikke anvende 
specialmodulets faglige 
begreber og modeller korrekt. 

• Der er ikke udarbejdet en 
brugbar dokumentation. 

 

 

Bedømmelse af sociale og personlige kompetencer 
Ved bedømmelse af de konkrete opgaver i læringselementerne, indgår også en bedømmelse af elevens 

sociale og personlige kompetencer ud fra nedenstående skema. 

Karakter Beskrivelse Afvejning af sociale og personlige kompetencer for 
den aktuelle karakter 

12 Den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende opfyldelse 
af fagets mål, med ingen eller 
uvæsentlige mangler. 

• Udviser udpræget grad selvstændighed 
og ansvarsfølelse. 

• Er god til samarbejde og udvise empati. 
• Kan kommunikere på højt plan (fx giver 

konstruktiv feedback). 
• Udviser høj grad af fleksibilitet. 
• Er omstillingsparat. 

 

10 Den fortrinlige præstation, der 
demonstrerer omfattende opfyldelse 
af fagets mål, med nogle mindre 
væsentlige mangler. 

• Udviser selvstændighed og ansvarsfølelse. 
• Er god til samarbejde og kommunikere 

samt kan udvise empati. 
• Er omstillingsparat og fleksibel. 

 

7 Den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, 
med en del mangler. 

• Kan efter igangsætning arbejde 
selvstændigt og udvise ansvarsfølelse. 

• Kan samarbejde og kommunikere.  



• Er begrænset omstillingsparat og 
fleksibel. 
 

4 Den jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre grad af 
opfyldelse af fagets mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

• Udviser efter igangsætning begrænset 
evne til arbejde selvstændigt og udvise 
ansvarsfølelse. 

• Kan samarbejde og kommunikere. 
• Er begrænset omstillingsparat og 

fleksibel. 
 

02 Der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets 
mål. 

• Udviser efter igangsætning ringe evne til 
at arbejde selvstændigt og udviser ringe 
ansvarsfølelse. 

• Har svært ved samarbejde og 
kommunikere. 

• Er begrænset omstillingsparat og 
fleksibel. 
 

00 Den utilstrækkelige præstation, der 
ikke demonstrerer en acceptabel grad 
af opfyldelse af fagets mål. 

• Udviser ringe evne til at arbejde 
selvstændigt og udviser ingen 
ansvarsfølelse. 

• Har svært ved samarbejde og 
kommunikere. 
 

-3 Den helt uacceptable præstation. • Udviser ingen selvstændighed eller 
ansvarsfølelse. 

• Kan ikke samarbejde eller kommunikere. 
 

Afsluttende bedømmelse af grundforløbet 
Grundforløbet afsluttes med en afsluttende prøve efter eksamensreglerne.  

Når det uddannelsesspecifikke fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse inden 

grundforløbsprøven. Læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål.  

Til brug for bedømmelsen er der udarbejdet et sæt gennerelle bedømmelseskriterier, som skal anvendes ved 

bedømmelsen og votering. Ved bedømmelsen er der fokus på målopfyldelse i forhold til eksaminandens 

præstation under udførsel af opgaven. Censor og eksaminator meddeler karakteren til eksaminanden 

umiddelbart efter voteringen.  

Den afsluttende bedømmelsen foretages af en censor og eksaminandens lærer, der er eksaminator ved 

prøven. Det påhviler skolen at sikre at censor har den fornødne indsigt i personvognsmekanikeruddannelsen 

og at han/hun lever op til kravet for bedømmere jf. eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor være 

til stede under hele prøven, dog med mulighed for at afholde korte pauser undervejs. Der er udarbejdet en 

censorvejledning til hjælp for censoren. 

Se bedømmelseskriterier i Elevplan.  

Helhedsvurdering 
Grundforløbsbeviset udstedes på grundlag af helhedsvurderingen. 



Formålet med helhedsvurderingen er, at give en samlet vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige 

faglige, almene og personlige kompetencer i grundforløbet for at kunne fortsætte uddannelsen i 

hovedforløb. 

Helhedsvurderingen kan resultere i: 

• Et grundforløbsbevis uden bemærkninger 

• Et grundforløbsbevis med bemærkninger 

• Intet grundforløbsbevis men en dokumentation 

 

2.7 Eksamensregler 
Eksamensreglerne kan ses under skolens generelle undervisningsplan punkt 1.5 

 

2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og 

udstedelse af bevis 
Vi drøfter på LUU hele uddannelsen og opbygningen af LUP. Udvalget gennemser og godkender 

projektopgaver udfærdiget i autoafdelingen.  

Vi samarbejder med de øvrige erhvervsskoler på Sjælland vedr. den afsluttende prøve. Cenorer hentes både i 

erhvervslivet og på andre skoler.  

Se også Ny mesterlære.  

 

2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
Inden opstart på grundforløbet foregår der en helhedsvurdering af elevens egnethed til at gennemføre hele 

uddannelsen.  

Hvis eleven ikke kan finde en praktikplads inden/under grundforløbet, tilbydes eleven at komme i 

skolepraktik, hvis eleven overholder de nedenstående betingelser, samt bliver vurderet egnet efter afsluttet 

grundforløb. Hvis grundforløbet er bestået, betragtes eleven som fagligt egnet til skolepraktik. 

Kontaktlæreren udfører sammen med eleven en EMMA vurdering (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, 

Aktivt praktikpladssøgende) af eleven i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. Her følges der op på 

elevens praktikplads søgning, og om eleven har en opdateret CV på www.praktikpladsen.dk  

Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser i indgangen og til at gøre rede for, hvilke praktikpladser 

der er søgt, og med hvilket resultat. 

Procedurer og regler herfor vil eleverne blive introduceret til undervejs på grundforløbet af elevens 

kontaktlærer og praktikpladscenteret.  

Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgning ved de ugentlige elevsamtaler.  

 



2.10 skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse med 

adgangsbegrænsning  
Ikke aktuelt  

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 
Ingen særlige.  

2.12 overgangsordninger  
Skolen laver en overgangsordning for den enkelte elev, på baggrund af elevens kompetencer. Hvis eleven har 

en uddannelsesaftale inddrages virksomheden i udarbejdelsen af overgangsordningen. 

Tema 1. Sikkerhed/intro 1,5 uge 

Emne Undervisningsmål Indhold 

Førstehjælp og brand 
§ 26 
Sikkerhed ved arbejde på 
maskiner 

Vidensmål: 
Kvalitetskrav og metoder til at 
tilgodese egen og andres 
sikkerhed, samt arbejdsrelevant 
ergonomi. 
Færdighedsmål: 
Anvendelse af de sikkerheds- og 
miljømæssige regler i forhold til 
egen og andres sikkerhed ved 
udførelse af arbejdet, samt 
udføre arbejdsopgaver 
ergonomisk korrekt. 
Kompetencemål: 
Arbejde ergonomisk samt 
sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt og 

Alle 3 kurser følger de 
uddannelsesplaner, som er som 
er udstukket fra centralt hold. 
Undervisningen er i kursusform. 
 
De øvrige mål opnås gennem 
instruktion i sikkerhed på de 
maskiner vi har i værkstedet. I får 
et sikkerheds bevis, hvor I skal 
afkrydser hver gang I har haft en 
sikkerhed instruktion på hver 
enkelt maskine. I undervisningen 
indgår også almindelig orden, og 
hvordan man opfører sig 
ansvarigt i et værksted, herunder 
at I kan tage hensyn til kollegaer, 
og deres sikkerhed og 
arbejdsmiljø. 
 
I kommer til at arbejder med to 
mindre opgaver, 
redskabshængsles, og 
pladevinkel. 

 

Tema 2. Plade og profiler 4 uge 

Emne Undervisningsmål Indhold 

Tegningsforståelse Vidensmål: 
Normer og standarder anvendt ved 
fremstilling af arbejdstegninger, 
udførelse af beregninger, materialelister 
og anden dokumentation. 
Færdighedsmål: 
Aflæsning og udarbejdelse af 
arbejdstegninger ved hjælp af 
elektroniske værktøjer. 

Den overordnede opgave i tema 2 er en 
grill. Den grill som i konstruerer i dette 
tema skal bruges i det næste tema. Det 
betyder, at i dette tema konstruerer og 
fremstiller i selve grillkassen. Og i næste 
tema konstruerer i det stativ som 
grillkassen skal monteres i. 
 



Måleteknik Vidensmål: 
Tolerancekrav ved afkortning og 
tildannelse af plade, rør og profil. 
Færdighedsmål: 
Anvendelse af måleværktøjer og 
foretagelse af mål- og anden 
kvalitetskontrol i forhold til givne 
standarder og toleranceangivelser. 

Undervisningen veksler mellem små korte 
instruktioner, vidensinput og praktisk 
værksted undervisning. Praktisk arbejde 
er også når i tegner jeres deltegninger i 
inventor, udarbejder styklister osv. 
Vidensinput er i de situationer hvor i 
lærer at bruge udstyr, metoder og får ny 
viden om faget. 
 
I får udleveret den komplette tegning og 
montagetegningen. Derefter skal i 
udarbejder deltegninger, og en stykliste. 
Du skal arbejder med deltegningerne i 
Inventor, styklisten skal i udarbejde i et 
regneark. I skal samler alle tegninger og 
styklister i en projektmappe. Ved at 
arbejde i denne proces, lære i de 
grundlæggende krav, som stilles 
udarbejdelse af dokumentation. 
 
Du kommer i praksis til at arbejde med 
opmærkning af materialer ud fra 
tegninger, samt afkortning og tildannelse 
af de materialer som skal anvendes i 
projektet. De måleværktøjer som i skal 
lære at anvende er: 

• Vinkelmåler (Til angivelse af 
afvigelse fra 90 grader, samt 
opmåling af vinkler til låget) 

• Skydelærer (Indvendig og 
udvendig diameter) 

• Stållineal (Anvendes til 
opmærkning) 

• Stål målebånd (Krydsmål) 
• Vinkel, (Grov måling af 

vinkelrethed) 
• A-målslære (Udmåling af 

stumpsøm) 
• Højderidser. (Opmærkning af 

mange emner) 
 
Til de enkelte måleværktøjer findes der en 
række metoder som i skal lære, metoden 
er beskrevet i parentesen. I kompendiet 
finder i de standarter som jeres projekt 
skal overholde. 
 

Afkortning og 
tildannelse 

Færdighedsmål: 
Planlægning og udførelse af 
fremstillingsopgaver ved anvendelse af 
manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder 
spåntagen- og spånløs bearbejdning af 
stålmaterialer, metaller og 
plastmaterialer. 
Kompetencemål: 
Planlægge og udføre enkle 
fremstillingsopgaver ved anvendelse af 
manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder 
spåntagende og spånløs bearbejdning af 
stål- og plastmaterialer, 
Demonstrere viden om samt udføre 
klipning i tyndere materiale med 
håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks, 
Demonstrere viden om og udføre enkel 
bearbejdning af plader, 
Udførelse af bearbejdning af plader og 
klipning i tyndere materiale med 
håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks. 
Udførelse af afkortning og tildannelse af 
lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og 
profiler ved brug af flammeskærer og 
koldsav. 

Værkstedsteknik Færdighedsmål: 
Anvendelse af it til faglig 
informationssøgning og kommunikation. 
Udvælgelse, anvendelse og vedligehold 
af det mest gængse håndværktøj, der 
anvendes inden for faget. 
Kompetencemål: 
Vurdere om eget arbejde opfylder de af 
underviseren udvalgte kvalitetskrav, 
Udvælge, anvende og vedligeholde de 
mest gængse håndværktøjer som 
anvendes inden for faget og redegøre 



for værktøjernes anvendelighed til 
konkrete arbejdsopgaver, 
Valg af egnet materiale til en given 
fremstillingsopgave, herunder 
begrundelse for materialevalg. 
Udførelse af beregninger og anvendelse 
af materialelister og anden 
dokumentation. 

Du arbejder hovedsagligt i koldreduceret 
finplade og i stangstål. Der indgå følgende 
bearbejdnings metoder i projektet: 
 

• Savning, både med nedstryger og 
i båndsav 

• Filning,  
• Slibning,  
• Klip på slagsaks,  
• Bukning i kantpressen.  

 
Der indgår ikke klipning med håndsaks, 
profilsaks og kurvesaks i projektet. Derfor 
vil der være øvelser der ligge i 
undervisningen som små 
træningsopgaver. Ligeledes indgår der 
ikke flammeskæring, der også er en 
øvelse som ligger uden for selve projektet.  
 
Ende stykker og luftindtag i selve 
grillkassen skal du skærer på 
plasmaskæreren. Her skal i bruge de 
skærefiler som i har udarbejdet i 
forbindelse med jeres deltegninger. 
 
Ved at udarbejdelsen den tidligere 
nævnte dokumentation, og fremstilling af 
projektet i praksis opnår i alle målene for 
værkstedsteknik. I denne del af 
undervisningen vil der være særligt fokus 
på standarter, metoder til at samle og 
montere emner i den samlet 
konstruktion. I denne del af 
undervisningen i også få en faglig 
feedback hvor i udfordres i vurderingen af 
et stykke smedearbejde, også i forhold til 
jeres egne opgaver/projekter. 
 
I dette projekt er der en del svejsning. 
Svejsningen omfatter dels forskellige 
øvelser, hvor i oparbejder en 
grundlæggende praktisk svejse 
kompetence.  I projektet indgår en 
udvendighjørne svejsning, kantsøm, 
stumpsøm samt en propsøm. Det vil 
primært være MAG svejsning i 
beskæftiger jer med, men skulle det på 
enkelte steder være bedre med en TIG 
svejsning, så er det også en mulighed. 

Svejsning Vidensmål: 
Standarder og kvalitetskrav ved 
anvendelse af forskellige svejsemetoder 
i et fremstillingsforløb. 
Materialer, håndværktøjer, maskiner og 
svejseudstyr anvendt inden for faget. 
Færdighedsmål: 
Anvendelse af forskellige svejsemetoder 
og udføre kvalitetskontrol efter 
gældende normer samt begrundelse af 
valg af egnet svejsemetode i et 
fremstillingsforløb 
Kompetencemål: 
Udføre svejseopgaver med anvendelse 
af forskellige svejseprocesser på 
baggrund af viden om standarder, 
normer og fastsatte kvalitetskrav, 
herunder redegøre for valg af egnet 
svejsemetode. 
Demonstrere viden om, samt udføre 
enkel kontrol af svejsearbejde. 



 
I skal lærer at skille et MAG værk ad og 
fjerne den tråd som er i slangen, tjekke og 
rense gasdysse, kontaktdysse samt justere 
tråd fremføringsruller. I skal også tjekker 
manometer, og justere gasflow. 
 
I vil i undervisningen blive præsenteret for 
TIG svejsning og elektrodesvejsning, men 
kommer nok ikke til at arbejde med det i 
praksis. 

 

Tema 3. Konstruktion 4 uger 

Emne Undervisningsmål Indhold  

Tegningsforståelse Kompetencemål: 
Demonstrere viden om samt udarbejde 
enkle arbejdstegninger ved hjælp af 
elektroniske værkstøjer. 

Den overordnede opgave i tema 3 er et 
stativ til den grill som i fremstillede i 
tema 2. Det betyder, i dette tema 
konstruerer og fremstiller i selve stativet 
som skal passe til den grill i allerede har 
fremstillet. Her er det tanken i selv skal 
fortage dimensioneringen af 
konstruktionen, og der igennem lærer 
de grundlæggende principper for 
konstruktion dokumentation og tegning. 
 
Undervisningen veksler mellem små 
korte instruktioner, vidensinput og 
praktisk værksted undervisning. Praktisk 
arbejde er også når i tegner jeres 
deltegninger i inventor, udarbejder 
styklister osv. Vidensinput er i de 
situationer hvor i lærer at bruge udstyr, 
metoder og får ny viden om faget. 
 
I får udleveret den komplette tegning og 
montagetegningen. Derefter skal i 
udarbejder deltegninger, og en stykliste. 
Du skal arbejder med deltegningerne i 
Inventor, styklisten skal i udarbejde i et 
regneark, samt udfylde et målskema 
hvor specifikke mål og tolerancer er 
relateret til en standart. I skal samler alle 
tegninger og styklister i en 
projektmappe. Ved at arbejde i denne 
proces, lære i de grundlæggende krav, 
som stilles udarbejdelse af 
dokumentation. 
 

Måleteknik Færdighedsmål: 
Anvendelse af måleværktøjer og 
foretagelse af mål- og anden 
kvalitetskontrol i forhold til givne 
standarder og toleranceangivelser.
  
Kompetencemål: 
Foretage måling med forskellige 
måleværktøjer på og redegøre for deres 
anvendelighed til en given opgave i 
forhold til standarder og 
toleranceangivelser. 

Afkortning og 
tildannelse 

Færdighedsmål: 
Udførelse af afkortning og tildannelse af 
lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og 
profiler ved brug af flammeskærer og 
koldsav. 
Kompetencemål: 
Planlægge og udføre enkle 
fremstillingsopgaver ved anvendelse af 
manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder 
spåntagende og spånløs bearbejdning af 
stål- og plastmaterialer, 
demonstrere viden om samt udføre 
klipning i tyndere materiale med 
håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks, 
demonstrere viden om og udføre enkel 
bearbejdning af plader, 



demonstrere viden om samt udføre 
afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og 
faconsnit i plade, rør og profiler ved brug 
af flammeskærer og koldsav under 
overholdelse af fastsatte tolerancekrav. 

Du kommer i praksis til at arbejde med 
opmærkning af materialer ud fra 
tegninger, samt afkortning og 
tildannelse af de materialer som skal 
anvendes i projektet. De måleværktøjer 
som i skal lære at anvende er: 
• Vinkelmåler (Til angivelse 
af afvigelse fra 90 grader, samt opmåling 
af 45 graderssnit) 
• Skydelærer (Indvendig og 
udvendig diameter, samt opmærkning) 
• Stållineal (Anvendes til 
opmærkning) 
• Stål målebånd (almindelig 
opmåling og opmærkning samt 
krydsmål) 
• Vinkel, (Grov måling af 
vinkelrethed) 
• A-Målslære (Udmåling af 
kantsøm) 
• Højderidser. 
(Opmærkning af mange emner) 
 
Til de enkelte måleværktøjer findes der 
en række metoder som i skal lære, 
metoden er beskrevet i parentesen. I 
kompendiet finder i de standarter som 
jeres projekt skal overholde. 
 
Du arbejder hovedsagligt i 
koldreduceret forskellige stålprofiler, rør 
og stangstål. Der indgå følgende 
bearbejdnings metoder i projektet: 
• Savning, både med 
nedstryger og i båndsav 
• Filning,  
• Slibning,  

• Klip på slagsaks,  
• Bukning i kantpressen.  
• Tildannelse på multisaks. 
• Flammeskæring 

 
Fødderne til stativet, og udklinkning af 
vinkel og T profiler skal flammeskæres. 
De øvrige maskiner anvendes der hvor 
de typisk anvendes i en produktion. 
 
Ved at udarbejdelsen den tidligere 
nævnte dokumentation, og fremstilling 

Værkstedsteknik Vidensmål: 
Sammenhængen mellem produktion, 
økonomi, tid og kvalitet i en typisk 
smedevirksomhed. 
udvælge, anvende og vedligeholde de 
mest gængse håndværktøjer som 
anvendes inden for faget og redegøre for 
værktøjernes anvendelighed til konkrete 
arbejdsopgaver, 
Valg af egnet materiale til en given 
fremstillingsopgave, herunder 
begrundelse for materialevalg. 
Udvælgelse, anvendelse og vedligehold af 
det mest gængse håndværktøj, der 
anvendes inden for faget. 
Færdighedsmål: 
Anvendelse af it til faglig 
informationssøgning og kommunikation. 
Anvendelse af forskellige svejsemetoder 
og udføre kvalitetskontrol efter gældende 
normer samt begrundelse af valg af egnet 
svejsemetode i et fremstillingsforløb 
Kompetencemål: 
vurdere om eget arbejde opfylder de af 
underviseren udvalgte kvalitetskrav, 
redegøre for udførelse og anvendelse af 
enkle beregninger, materialelister og 
anden dokumentation. 
demonstrere viden om forskellige 
materialer samt udvælge egnet materiale 
til en given fremstillingsopgave, herunder 
begrunde sit materialevalg. 

Svejsning Vidensmål: 
Standarder og kvalitetskrav ved 
anvendelse af forskellige svejsemetoder i 
et fremstillingsforløb. 
Materialer, håndværktøjer, maskiner og 
svejseudstyr anvendt inden for faget. 
Kompetencemål: 
udføre svejseopgaver med anvendelse af 
forskellige svejseprocesser på baggrund 
af viden om standarder, normer og 
fastsatte kvalitetskrav, herunder redegøre 
for valg af egnet svejsemetode, 



demonstrere viden om, samt udføre 
enkel kontrol af svejsearbejde. 

af projektet i praksis opnår i alle målene 
for værkstedsteknik. I denne del af 
undervisningen vil der være særligt 
fokus på standarter, metoder til at 
samle og montere emner i den samlet 
konstruktion. I denne del af 
undervisningen i også få en faglig 
feedback hvor i udfordres i vurderingen 
af et stykke smedearbejde, også i 
forhold til jeres egne opgaver/projekter. 
 
I dette projekt er der en del svejsning. 
Svejsningen omfatter dels forskellige 
øvelser, hvor i oparbejder en 
grundlæggende praktisk svejse 
kompetence.  I projektet indgår 
svejsning af profiler som et hovedemne, 
det er hovedsageligt kantsøm, 
stumpsøm du kommer til at arbejde 
med. Det vil primært være elektrode 
svejsning, svejsning i beskæftiger jer 
med. MAG svejsning vil også komme i 
spil, dog i mindre grad. Skulle der på 
enkelte steder behov for en TIG 
svejsning, så er det også en mulighed. 
 
I skal lærer at skille et elektrode værk 
ad, og kunne servicerer det. Der er 
hovedsagligt kabler, stel forbindelse og 
selve håndtaget som skal efterses. Det 
er dog vigtige at værkeren blæses rene 
for støv. Fokus vil være på de forskellige 
typer af elektrodeværker som vi 
traditionelt arbejder med: 

• Omformer 
• Enesretter 
• Invertere 

 
Fordele og ulemper, samt hvor de kan 
anvendes. Tomgangsspænding og 
hvilken betydning den har for sikkerhed 
og svejsning vil blive gennemgået.  
 
Undervisningen indeholder også en 
række svejseøvelser i MAG og elektrode, 
både kantsøm og stumpsøm. TIG 
svejsningen er begrænset til at omfatte 
den svejsning som indgå i projekterne. 
 



I undervisningen vil der være et oplæg 
og en opgave som relaterer sig til 
opbygningen af svejseværker til den 3 
mest anvendte svejseformer. TIG, MAG 
og elektrode. 
 
Materialet findes i kompendiet på side. 

 

Tema 4. Afsluttende projekt 2½ uge 

Emne  Undervisningsmål Indhold 

Projekt Kompetencemål: 
Demonstrere viden om samt udarbejde enkle 
arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske 
værkstøjer, 
Færdighedsmål: 
Anvendelse af it til faglig informationssøgning og 
kommunikation. 
Kompetencemål: 
Planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver 
ved anvendelse af manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende 
og spånløs bearbejdning af stål- og 
plastmaterialer, 
Udvælge, anvende og vedligeholde de mest 
gængse håndværktøjer som anvendes inden for 
faget og redegøre for værktøjernes 
anvendelighed til konkrete arbejdsopgaver, 
Demonstrere viden om samt udføre klipning i 
tyndere materiale med håndsaks, profilsaks, 
kurvesaks og maskinsaks, 
Demonstrere viden om og udføre enkel 
bearbejdning af plader, 
Demonstrere viden om samt udføre afkortning 
og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, 
rør og profiler ved brug af flammeskærer og 
koldsav under overholdelse af fastsatte 
tolerancekrav, 
Udføre svejseopgaver med anvendelse af 
forskellige svejseprocesser på baggrund af viden 
om standarder, normer og fastsatte 
kvalitetskrav, herunder redegøre for valg af 
egnet svejsemetode, 
Demonstrere viden om, samt udføre enkel 
kontrol af svejsearbejde, 
Foretage måling med forskellige måleværktøjer 
på og redegøre for deres anvendelighed til en 
given opgave i forhold til standarder og 
toleranceangivelser. 

Det afsluttende tema er der hvor i 
udarbejder grundlaget for 
grundforløbsprøven. Undervisningen i 
temaet er opbygget så du selv skal komme 
med en ide til sit afsluttende projekt. Hvis du 
ikke selv har en ide til hvordan dit projekt 
skal se ud, er læreren en sparrings partner i 
hvilket projekt du kunne vælge. Projektet skal 
indeholde de samme faglige discipliner som 
de forgående 2 temaer har indeholdt. 
Temaet er opdelt i 3 trin. 
 

• Brainstorming som varer ca. ½ dag 
• Dokumentation som vare ca. 2½ dag 
• Værkstedsarbejde med projektet 

som varer ca. 6 dage 
  
Læren skal godkende dit projekt inden du 
starter. Dels for at sikre at de faglige 
discipliner som er nødvendig indgår i dit 
projekt. Og dels for at sikre u ikke har valgt et 
urealistisk projekt, set i forhold til den afsatte 
tid.  
 
I bedømmelseskriterierne kan du se hvad der 
ligges vægt på ved selve prøven. 
 
Den sidste dag er oprydning og selve 
grundforløbsprøven. 



Arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og 
miljømæssigt korrekt. 

 

et ovenstående er en fordeling af videns-, færdigheds- og kompetencemål i forskellige temaer. 

Problemstillinger og opgaver, der udgør det faglige indhold og danner grundlag for undervisningen og for 

elevens læring beskrives i de enkelte læringsaktiviteter som udbydes af skolen. 

Standardhæfte for GF2 
Dette hæfte er tænkt som standardhæftet for grundforløbets 2. del, og omfatter det materiale, som sigter 

på læringsmålene.  

Indledning 
Du har som elev her et hæfte, der omfatter alt det du skal lære på GF2.  

Det indeholder opgaver og fakta om smedefaget. Når du har løst alle opgaverne og er færdig med hæftet, vil 

det, sammen med ”Smedebogen” (som du skal anskaffe), samt ”teknisk tegning” som findes på skolen, give 

dig de kompetencer og færdigheder som er på dette niveau i uddannelsen.  

 

Undervisningen på GF2 er opdelt i 4 temaer. Det faglige er opdelt i 3 typer af mål for undervisningen: 

vidensmål, færdighedsmål og kompetencemål. Undervisningsmålene kommer fra det uddannelsesspecifikke 

fag og er opdelt i en række underemner, i form af faglige discipliner. Derudover er der en række 

certificeringsfag, som er en del af de krav, der stilles for at kunne starte på undervisning i hovedforløbet, 

eller for at komme i skolepraktik. 

For et se hvordan undervisningen er opbygget bruger vi Tema 1. som eksempel. 

Varigheden for det første tema er 1,5 uge. Det kan godt være at det strækkes over flere uger, men den reelle 

undervisningstid er 1,5 uge. Det betyder, at hvis du har anden undervisning, eksempelvis grundfag, skal den 

tid lægges til. En uge er det samme som 26 lektioner, hvilket betyder at dette tema fylder 39 lektioner. 

I dette tema indgår der 3 certifikat fag; førstehjælp og brandbekæmpelse. 

Alle temaerne tilrettelægges i samspil med de grundfag som du også skal have. I starten af hvert tema er 

beskrevet hvilke mål der er for undervisningen.  

For at kunne påbegynde undervisningen i hovedforløbet, eller komme i skolepraktik, skal følgende krav 

opfyldes: 

 

• Grundforløbsprøven skal bestås 

• §17 

• Førstehjælp  

• Brand  

• Matematik på E-niveau, bestået 

• Dansk E-niveau, bestået 

• Engelsk E-niveau, bestået 



• Fysik på F-niveau, bestået 

Det er muligt at du har en del af de ovenstående fag og niveauer, hvis du har gået på GF1 eller kommer fra 

10. klasse. Derfor skal du med din kontaktlærer lave en uddannelsesplan for dig, som indeholder de fag som 

du skal have. 

Tema 1. Sikkerhed og introduktion 

Undervisningens organisering 
Det første undervisningstema omhandler sikkerhed i værkstedet, og introduktion til smedefaget. Nedenfor 

er de mål som du skal opnå i dette tema. Målene er taget fra bekendtgørelsen for uddannelsen. 

Varighed 1,5 uge. 

I undervisningen indgår følgende certifikater: 

• Førstehjælp  

• §17 

• Brandbekæmpelse 

 

I undervisningen indgår følgende uddannelsesrettet mål og emner: 

Emne Måltype Undervisningsmål 

Sikkerhed Vidensmål Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres 
sikkerhed, samt arbejdsrelevant ergonomi. 

Færdighedsmål Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige regler i 
forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af 
arbejdet, samt udføre arbejdsopgaver ergonomisk 
korrekt. 

Kompetencemål Arbejde ergonomisk samt sikkerheds- og miljømæssigt 
korrekt. 

 

I undervisningen indgår følgende grundfagsmål: 

I det første tema skal du arbejde med sikkerhed og introduktion til maskinerne i værkstedet. Det er vigtigt, at 

du får kendskab til sikkerhedsreglerne for de maskiner vi har, samt hvornår og hvordan du må bruge dem.  

Temaet består af flere små opgaver, hvis primære mål er at du lærer at bruge en række af vores maskiner. 

Du vil ikke nå alle maskiner igennem på det første tema. Det er vigtigt at du ikke bruger maskinerne før du 

har fået et kryds i dit sikkerhedsbevis. 

Derfor er vigtigt at du udfylder dit sikkerhedsbevis når du har modtaget din instruktion. Det er vores 

sikkerhed for at du har modtaget den nødvendige information, og har forstået den. 

Arbejdsmiljø er et område vi tillægger stor betydning, der vil i løbet af din tid hos os blive lagt mærke til din 

ordenssans, det miljø du skaber for dig selv og dine medstuderende, evnen til at kommunikere ved brug af 

de faglige termer der bruges inden for faget, samt din lyst til at udvikle dig inden for faget. 

Der findes, i dette afsnit en del af de standarder og tabeller, som du for brug for på grundforløbet. Mangler 

der supplerende oplysninger vil de kunne findes i vores opslagsbøger eller på Internettet. 



 



Sikkerhedsbevis 
Drejebænk Båndsliber 

Nødstop  Nødstop  

Start / stop  Start / stop  

Treklo / patron  Motorværn  

Fastspænding af emne  Personlige værnemidler  

Spindelstop  Emnehåndtering  

Sikkerhed ved spåntagning  Valse 

Køle- smøremidler  Nødstop  

Personlige værnemidler  Start / stop  

Udsugning  Motorværn  

Fræsemaskine Emnehåndtering  

Nødstop  Kantpresse 

Start / stop  Nødstop  

Skruestik  Start / stop  

Fastspænding af emner  Motorværn  

Fastspænding af værktøj  Personlige værnemidler  

Rotationshastighed og retning  Emnehåndtering  

Køle- smørmidler  Slagsaks 

Personlige værnemidler  Nødstop  

Udsugning  Start/Stop  

Søjleboremaskiner Motorværn  

Nødstop  Personlige værnemidler  

Start / stop  Emnehåndtering  

Fastspænding af bor  Lysforurening 

Fastspænding af emne  Personlige værnemidler  

Køle- smøremidler  Afskærmning  

Personlige værnemidler  Planlægning  

Bænksliber Lydforurening 

Nødstop  Personlige værnemidler  

Start / stop  Afskærmning  

Motorværn  Planlægning  

Personlige værnemidler  Luftforurening 

Emnehåndtering  Personlige værnemidler  

Værkstedet Afskærmning  

Det er ikke en lejeplads  Planlægning  

Brug den sunde fornuft   

Plasmaskærer 

Nødstop  

Sikkerheds afstand  

Lys og støj  

Personlige værnemidler  

Emnehåndtering  

 
Det er forbudt at arbejde/prøve værktøj eller maskiner før du har fået, og forstået sikkerhedsinstruktion. 
 
Din underskrift på dette papir betyder, at du har fået og forstået den sikkerhedsinstruktion du har fået på de 
ovenstående maskiner, det betyder ikke, at du kan bruge alle maskiner i værkstedet. 
 
 
 
Navn:____________________________________      Dato:_________________ 



Opgaver 
Nedenstående opgaver skal hjælpe dig i gang med faget. Det er hovedsageligt håndværktøj som skal 

anvendes. 

Redskabshængsel 
Du skal bruge en tegning og noget 2 mm plade, samt noget ø 5 mm rundstål. Spørg hvis du er i tvivl om 

hvordan opgaven skal løses.  

Værktøj:     Ridsespids, nedstryger, stregpasser, skruestik, file, ø18 rundjern-bukkemaskine, 

søjleboremaskine, bor/ø5/ø4 og en blyant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pladevinkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliberærer 
Du skal lave en slibelærer til spiralbor. Det er vigtigt at du følger tegningen, og sikre at vinklerne er korrekte. 

Når du er færdig med borlæren, skal du lærer at slibe et bor så det kan skære korrekt. Der er to væsentlige 

indikatorer som viser at boret skærer korrekt. Den første et at hullet er rundt og ikke ovalt, eller kantet, det 

viser at du har ramt centrum af boret korrekt. Den anden er at der kommer ens spåner fra de 2 skær på 

boret det viser at vinklen på skæret er ens. Til sidst måler du hullet, med en skydelære, for at sikre at hullet 

har den rigtige størrelse. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Tema 2. Plade og profiler  

Undervisningens organisering 
Det andet undervisningstema omhandler arbejde og konstruktioner i plade og profiler. Det er en meget 

grundlæggende kompetence inden for smedefaget.  

Nedenfor er de mål som du skal opnå i dette tema. Målene er taget fra bekendtgørelsen for uddannelsen. 

Varighed 3,5 uge. 

Emne Måltype Undervisningsmål 

Tegningsforståelse Vidensmål Normer og standarder anvendt ved fremstilling af 
arbejdstegninger, udførelse af beregninger, materialelister og 
anden dokumentation. 
 

Færdighedsmål Aflæsning og udarbejdelse af arbejdstegninger ved hjælp af 
elektroniske værktøjer. 

Kompetencemål Ingen. 

Måleteknik Vidensmål Tolerancekrav ved afkortning og tildannelse af plade, rør og profil. 

Færdighedsmål Anvendelse af måleværktøjer og foretagelse af mål- og anden 
kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og 
toleranceangivelser. 

Kompetencemål Ingen. 



Afkortning og 
tildannelse 

Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Planlægning og udførelse af fremstillingsopgaver ved anvendelse 
af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder 
spåntagen- og spånløs bearbejdning af stålmaterialer, metaller og 
plastmaterialer. 

Kompetencemål Planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved anvendelse af 
manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder, herunder 
spåntagende og spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer. 
Demonstrere viden om samt udføre klipning i tyndere materiale 
med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks. 
Demonstrere viden om og udføre enkel bearbejdning af plader. 
Udførelse af bearbejdning af plader og klipning i tyndere 
materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og maskinsaks. 
Udførelse af afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i 
plade, rør og profiler ved brug af flammeskærer og koldsav. 

Værkstedsteknik Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Anvendelse af it til faglig informationssøgning og kommunikation. 
Udvælgelse, anvendelse og vedligehold af det mest gængse 
håndværktøj, der anvendes inden for faget. 

Kompetencemål vurdere om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte 
kvalitetskrav, 
udvælge, anvende og vedligeholde de mest gængse 
håndværktøjer som anvendes inden for faget og redegøre for 
værktøjernes anvendelighed til konkrete arbejdsopgaver, 
Valg af egnet materiale til en given fremstillingsopgave, herunder 
begrundelse for materialevalg. 
Udførelse af beregninger og anvendelse af materialelister og 
anden dokumentation. 

Svejsning Vidensmål Standarder og kvalitetskrav ved anvendelse af forskellige 
svejsemetoder i et fremstillingsforløb. 
Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr anvendt 
inden for faget. 

Færdighedsmål Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udføre 
kvalitetskontrol efter gældende normer samt begrundelse af valg 
af egnet svejsemetode i et fremstillingsforløb. 

Kompetencemål Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige 
svejseprocesser på baggrund af viden om standarder, normer og 
fastsatte kvalitetskrav, herunder redegører for valg af egnet 
svejsemetode. 
Demonstrere viden om, samt udføre enkel kontrol af 
svejsearbejde. 

 

I undervisningen indgår følgende grundfagsmål: 

Projekt i tema 2 
I dette tema skal du i gang med den 1 del af et todelt projekt. Denne del af projektet er en grillkasse. Det 

skulle gerne passe ned i det stativ som du skal lave i tema 3.  

 



Undervisningen veksler mellem små korte instruktioner, videns input og praktisk værksted undervisning. 

Praktisk arbejde er også når i tegner jeres deltegninger i Inventor, udarbejder styklister osv. Videns input er i 

de situationer hvor i lærer at bruge udstyr, metoder og får ny viden om faget. 

Tegningsforståelse 
For at kunne læse de tegninger som i får udleveret, og får at kunne udarbejde del tegninger, vil der være en 

række opgaver du skal løse før du går i gang. 

Manuel tegning 

Cad tegninger 
 

Måleteknik 
Du kommer i praksis til at arbejde med opmærkning af materialer ud fra tegninger, samt afkortning og 

tildannelse af de materialer som skal anvendes i projektet. De måleværktøjer som i skal lære at anvende er: 

• Vinkelmåler (Til angivelse af afvigelse fra 90 grader, samt opmåling af vinkler til låget) 

• Skydelærer (Indvendig og udvendig diameter) 

• Stållineal (Anvendes til opmærkning) 

• Stål målebånd (Krydsmål) 

• Vinkel, (Grov måling af vinkelrethed) 

• A-målslære (Udmåling af stumpsøm) 

• Højderidser. (Opmærkning af mange emner) 

Til de enkelte måleværktøjer findes der en række metoder som i skal lære, metoden er beskrevet i 

parentesen. I kompendiet finder i de standarter som jeres projekt skal overholde. 

Skydelæreren 
Skydelæren findes i mange udførelser og kvaliteter, den mest almindelige er universalskydelæren. 

 

 

 



Aflæsning af skydelære.  

Skydelæren har millimeterinddeling, men ved  

hjælp af nonius er det muligt at aflæse mål med  

en nøjagtighed helt ned til 0.02 mm. 

Nøjagtigheden afhænger af noniuslængden.  

 

Aflæsningsfejl: 

 

 

Da den løse kæbe med nonius ligger oven på måleskinnen, er der en højdeafstand mellem  

noniusens streginddeling og måleskinnen. 

Afstanden gør det nødvendigt at aflæse vinkelret på aflæsningsstedet, da der ellers er risiko for parallakefejl. 

 

 
 

Nonius har afrundet kant og inddelingsstregerne er ført helt ned til måleskinnen. 

Ingen parallakefejl. 

 

Længde af nonius Aflæsnings nøjagtighed 

9 mm 0.10 mm 

19 - 39 mm 0.05 mm 

49 mm 0.02 mm 



  

 

Nonius og måleskinne i samme plan. 
Ingen parallakefejl. 

Højdeforskel på nonius og måleskinne. 
Risiko for parallakefejl.   

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Using_the_caliper_new.gif 

Skydelærens nøjagtighed.  

Man skal ikke regne med større nøjagtighed end ca. ±0.05 mm. 

Det gælder for almindelige skydelærer, digitale skydelærer og skydelærer med måleur. 

En digital skydelære kan vise 0.01 millimeter, men er konstrueret efter samme princip 

som en almindelig skydelære. 

Skydelærens nøjagtighed hænger sammen med konstruktionsprincippet.  

 

Har man målt et emne til 15.05 mm, ligger emnets virkelige mål mellem 15.00 og 15.1 mm.  

 

Skydelærens nøjagtighed.  

Man skal ikke regne med større nøjagtighed end ca. ±0.05 mm. 

Det gælder for almindelige skydelærer, digitale skydelærer og skydelærer med måleur. 

En digital skydelære kan vise 0.01 millimeter, men er konstrueret efter samme princip 

som en almindelig skydelære. 

Skydelærens nøjagtighed hænger sammen med konstruktionsprincippet.  

 

Har man målt et emne til 15.05 mm, ligger emnets virkelige mål mellem 15.00 og 15.1 mm. 

 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Using_the_caliper_new.gif


Micrometerskruen 

Mikrometerskruen har i sin almindelige udførelse en skalainddeling på en 0.01 mm. 

Stigningen af spindel og møtrik er normalt 0.5 mm, og der er 50 inddelinger på skalatromlen. 

En inddeling på skalatromlen svarer til 0,01 mm. 

Isolering på bøjlen forhindrer varme fra fingrene i at påvirke bøjlen. 

Friktionsskralden sikre et konstant måletryk (5 til 10 Newton). 

Ved justering anvendes justeringsskruen der drejer hele spindelhuset. 

Med efterspændingsmøtrikken minimeres slør mellem målespindel og hovedmøtrik. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aflæsning af mikrometerskruen   
 
1. Hele millimeter aflæses over 
referencelinien. 
2. Halve millimeter aflæses under 
referencelinien. 
3. Hundrededele aflæses på skalatromlen.  

Den hyppigste aflæsningsfejl er en halv eller 
en hel millimeter. 
Dette kan undgås ved at kontrolmåle med en 
skydelære.  



Standarder for smedefaget: 
 

DS 326 

Tabel 1: 

Nominelle mål i mm. Mål afvigelser i mm. 

Over t.o.m. A B C D 

 
30  

120 

30  
120  
315  

+/- 1 
+/- 1 
+/- 1 

+/- 1 
+/- 2 
+/- 2 

+/- 1 
+/- 3 
+/- 4 

+/- 1 
+/- 4 
+/- 7 

315  
1000 
2000 

1000 
2000 
4000 

+/- 2 
+/- 3 
+/- 4 

+/- 3 
+/- 4 
+/- 6 

+/- 6 
+/- 8 

+/- 11 

+/- 9 
+/- 12 
+/- 16 

4000 
8000 

12000 

8000 
12000 
16000 

+/- 5 
+/- 6 
+/- 7 

+/- 8 
+/- 10 
+/- 12 

+/- 14 
+/- 18 
+/- 21 

+/- 21 
+/- 27 
+/- 32 

16000 
20000 

20000 +/- 8 
+/- 9 

+/- 14 
+/- 16 

+/- 24 
+/- 27 

+/- 36 
+/- 40 

 

Tabel 2: 

Nominel længde af  

vinklens korteste ben i mm. 

Mål afvigelser i grader & minutter. 

///Over t.o.m. A B C D 

 
315 

1000 

315 
1000 

+/- 2O 

+/- 15 

+/- 10 

+/- 45 

+/- 30 

+/- 20 

+/- 1 

+/- 45 

+/- 30 

+/- 1 30 

+/- 1 15 

+/- 1 

 

Tabel 3.  

Nominel længde af vinklens 
korteste ben i mm. 

Mål afvigelser i mm/M 

Over t.o.m A B C D 

 
315 

1000 

315 
1000 

+/- 6 
+/- 4,5 
+/- 3 

+/- 13 
+/- 9 
+/- 6 

+/- 18 
+/- 13 
+/- 9 

+/- 26 
+/- 22 
+/- 18 

 

Afkortning og tildannelse 
Du arbejder hovedsageligt i koldreduceret finplade og i stangstål. Der skal indgå følgende bearbejdnings 

metoder i projektet 

• Savning, både med nedstryger og i båndsav 

• Filning,  

• Slibning,  



• Klip på slagsaks,  

• Bukning i kantpressen.  

Der indgår ikke klipning med håndsaks, profilsaks og kurvesaks i projektet. Derfor vil der være øvelser der 

ligge i undervisningen som små træningsopgaver. Ligeledes indgår der ikke flammeskæring, der også er en 

øvelse som ligger uden for selve projektet.  

Ende stykker og luftindtag i selve grillkassen skal du skærer på plasmaskæreren. Her skal i bruge de 

skærefiler som i har udarbejdet i forbindelse med jeres deltegninger. 

Flammeskærings opgaver 
 

Opgaver i klipning med håndsaks 

 

Opgaver i klipning med profilsaks 

 

Opgaver i klipning med kurvesaks 
 

Værkstedsteknik 
 

Svejsning 
I dette projekt er der en del svejsning. Svejsningen omfatter dels forskellige øvelser, hvor i oparbejder en 

grundlæggende praktisk svejse kompetence.  I projektet indgår en udvendighjørne svejsning, kantsøm, 

stumpsøm samt en propsvejsning. Det vil primært være MAG svejsning i beskæftiger jer med, men skulle 

det på enkelte steder være bedre med en TIG svejsning, så er det også en mulighed. 

I skal lærer at skille et MAG værk ad og fjerne den tråd som er i slangen, tjekke og rense gasdyse, 

kontaktdyse samt justere tråd fremføringsruller. I skal også tjekker manometer, og justere gasflow. 

I vil i undervisningen blive præsenteret for TIG svejsning og elektrodesvejsning, men kommer nok ikke til at 

arbejde med det i praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabeller 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formler 

 

 

 



 

 



Grundstoffer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produkter/opgaver 

I får udleveret den komplette tegning og montagetegningen. Derefter skal i udarbejder deltegninger, og en 

stykliste. Du skal arbejder med deltegningerne i Inventor, styklisten skal i udarbejde i et regneark. I skal 



samler alle tegninger og styklister i en projektmappe. Ved at arbejde i denne proces, lære i de 

grundlæggende krav, som stilles udarbejdelse af dokumentation. 

Ved at udarbejdelsen den tidligere nævnte dokumentation, og fremstilling af projektet i praksis opnår i alle 

målene for værkstedsteknik. I denne del af undervisningen vil der være særligt fokus på standarter, 

metoder til at samle og montere emner i den samlet konstruktion. I denne del af undervisningen i også få 

en faglig feedback hvor i udfordres i vurderingen af et stykke smedearbejde, også i forhold til jeres egne 

opgaver/projekter. 

Tema 3. Konstruktion 

Undervisningens organisering 
Det tredje undervisningstema omhandler konstruktioner generelt. Det er en grundlæggende kompetence 

inden for smedefaget, at kunne producere forskellige konstruktioner i stål.  

Nedenfor er de mål som du skal opnå i dette tema. Målene er taget fra bekendtgørelsen for uddannelsen. 

Varighed 4 uge. 

Emne Måltype Undervisningsmål 

Tegningsforståelse Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Ingen. 

Kompetencemål Demonstrere viden om samt udarbejde enkle 
arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer. 

Måleteknik Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Anvendelse af måleværktøjer og foretagelse af mål- og 
anden kvalitetskontrol i forhold til givne standarder og 
toleranceangivelser. 

Kompetencemål Foretage måling med forskellige måleværktøjer på og 
redegøre for deres anvendelighed til en given opgave i 
forhold til standarder og toleranceangivelser. 

Afkortning og 
tildannelse 

Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Udførelse af afkortning og tildannelse af lige-, skrå- og 
faconsnit i plade, rør og profiler ved brug af 
flammeskærer og koldsav. 

Kompetencemål Planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved 
anvendelse af manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og 
spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer. 
Demonstrere viden om samt udføre klipning i tyndere 
materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks. 
Demonstrere viden om og udføre enkel bearbejdning af 
plader. 
Demonstrere viden om samt udføre afkortning og 
tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og 
profiler ved brug af flammeskærer og koldsav under 
overholdelse af fastsatte tolerancekrav. 

Værkstedsteknik Vidensmål Sammenhængen mellem produktion, økonomi, tid og 
kvalitet i en typisk smedevirksomhed. 



Udvælge, anvende og vedligeholde de mest gængse 
håndværktøjer som anvendes inden for faget og 
redegøre for værktøjernes anvendelighed til konkrete 
arbejdsopgaver, 
Valg af egnet materiale til en given fremstillingsopgave, 
herunder begrundelse for materialevalg. 
Udvælgelse, anvendelse og vedligehold af det mest 
gængse håndværktøj, der anvendes inden for faget. 

Færdighedsmål Anvendelse af it til faglig informationssøgning og 
kommunikation. 
Anvendelse af forskellige svejsemetoder og udføre 
kvalitetskontrol efter gældende normer samt 
begrundelse af valg af egnet svejsemetode i et 
fremstillingsforløb 

Kompetencemål Vurdere om eget arbejde opfylder de af underviseren 
udvalgte kvalitetskrav. 
Redegøre for udførelse og anvendelse af enkle 
beregninger, materialelister og anden dokumentation. 
Demonstrere viden om forskellige materialer samt 
udvælge egnet materiale til en given 
fremstillingsopgave, herunder begrunde sit 
materialevalg. 

Svejsning Vidensmål Standarder og kvalitetskrav ved anvendelse af forskellige 
svejsemetoder i et fremstillingsforløb. 
Materialer, håndværktøjer, maskiner og svejseudstyr 
anvendt inden for faget. 

Færdighedsmål Ingen. 

Kompetencemål Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige 
svejseprocesser på baggrund af viden om standarder, 
normer og fastsatte kvalitetskrav, herunder redegøre for 
valg af egnet svejsemetode. 
Demonstrere viden om, samt udføre enkel kontrol af 
svejsearbejde. 

 

Tegningsforståelse 
 

Måleteknik 
 

Afkortning og tildannelse 

 

Værkstedsteknik 

 

Svejsning 

Historisk udvikling 

Elektrodesvejsning, denne betegnelse dækker den vigtigste svejseproces i dag. På grund af sin alsidighed, 

robusthed og relativt gode økonomi, er lysbuesvejsning med beklædte elektroder så udbredt, at blot man 



siger lysbuesvejsning, el-svejsning eller lignende, regner folk i almindelighed med, at det er denne proces 

man taler om.  

Allerede i 1890 havde Slawjanow den idé, at lade en metaltråd afsmelte strømførende, og anmeldte det som 

patent. Metaltråden var i modsætning til forslag fra Bernardos (1885) og Zepener (1889) samtidig bærer af 

lysbuen og udgjorde tilsatsmaterialet. Dette princip er indtil i dag forblevet praktisk taget uændret ved 

manuel elektrodesvejsning. 

Manuel elektrodesvejsning udgør stadig den største andel af nedsmeltet svejsmetal. I årene 1976-79 

udgjorde den i Tyskland ca. 40-46%. Beskyttelsesgassvejsning udgjorde ca. 30%, mens alle andre følger med 

betydelig lavere værdier. 

De første forsøg med den ubeklædte elektrode viste, at lysbuen var ustabil, og kun med stort besvær kunne 

man fremstille brugbare svejsninger. Men man opdagede, at bestemte, meget tynde lag, som blev påført 

under trækningen af tråden, stabiliserede lysbuen og gjorde svejsningen lettere.  

I 1908 fik Oskar Kjellberg et grundlæggende patent på beklædte elektroder.  

Beklædningen blev påført ved dypning af tråden, men senere gik man over til beviklede elektroder og 

elektroder med på presset beklædning.  

 

I 1925 opdagede Leitner den lysbuestabiliserende effekt af slaggerester i svejsetråden. Han kom på den 

tanke at indvalse dem i midten af tråden (Selen elektroder). De forbedrede svejseegenskaber over for den 

ubeklædte elektrode muliggjorde svejsning på jævnstrøm - pol og bevirkede en bedre deoxydation og 

mindre kvælstof i svejsemetallet.  

Manuel lysbuesvejsning 

Med videreudvikling af den beklædte elektrode, især med de tykt beklædte elektroder, blev imidlertid både 

den ubeklædte og Selen elektroderne fortrængt.  

En lysbue af en bestemt længde i luft kræver en bestemt spænding og strømstyrke. Desuden skal 

luftstrækningen (lysbue gabet) være eller gøres elektrisk ledende, i modsat fald vil man ikke kunne danne 

nogen lysbue. Den vil slukkes straks efter tænding. Atmosfærisk luft er normalt ikke elektrisk ledende.  

Derfor skal der i luftgabet være elektrisk ladningsbærere (ioner, elektroder) for at give tilstrækkelig elektrisk 

ledningsevne. Luftgabet skal være ioniseret. Ved tænding af lysbuen opstår en kortslutning mellem elektrode 

og emne og som følge deraf en kraftig opvarmning. Ved den negative pol (katoden) strømmer elektroder ud, 

der med stor hastighed bevæger sig gennem det elektriske felt til den positive pol (anoder). På deres vej 

støder de sammen med luftmolekyler/atomer. De elektroder, der frigøres ved disse sammenstød, går 

ligeledes mod anoden, mens de positive luftioner strømmer mod katoden. Ved disse sammenstød mod 

anode og katode frigøres varme, i almindelighed mere ved anoden end ved katoden. Grunden er, at selv om 

elektronerne er lettere på grund af deres ringe masse, har de en betydelig højere hastighed end de positive 

ioner. Gennem en stadig udstrømning af elektroder fra katoden opretholdes strømgennemgangen gennem 

luftgabet. Lysbuen er etableret.  

Ved svejsning på vekselstrøm 50 Hz sker der en retningsændring af ion og elektronstrømmene 100 gange pr. 

sekund. Tilsvarende slukkes lysbuen og må gentændes. Ved ubeklædte elektroder kan udtrædelsespunktet, 

brændepletten, for elektroder under retningsændringen ikke holde den høje temperatur, der er nødvendig 



for at frigøre elektroner. Derfor slukkes lysbuen. Derfor kan man med ubeklædt elektrode kun svejse på 

jævnstrøm og selv da med mere eller mindre flakkende lys tal. Oxygenen forårsager delvis forbrænding 

(=oxidation) af grundmateriale og legeringselementer, og nitrogen medfører dannelse af nitrider, det vil sige, 

svejsemetallet bliver skørt.  

 

Elektrodebeklædningens opgaver 

For at modvirke ovenstående uheldig effekter, anvender man i dag næsten kun beklædte elektroder. 

Beklædningen skal opfylde følgende krav: 

- Øge den elektriske ledningsevne i lysbuegabet 

- Danne en gasstrøm (H2, O2, H2O, CO, CO2, N2, NO, organiske og metalliske dampe) 

Danne en slagge (væde, beskytte, varmeisolere, sømformen, metallurgisk påvirkning, oplegere, 

påvirke krystallisation) 

Forøgelse af den elektriske ledningsevne i lysbuegabet 

Ved at en del af beklædningen fordamper og udsender elektroner, bliver luftgabets ledningsevne forbedret. 

Der opstår da en roligt brændende lysbue, der er let at tænde og opretholde. Desuden bliver svejsning på 

vekselstrøm mulig. Beklædningen indeholder stoffer, som letter frigørelsen af elektroner og dermed 

forbedrer elektronernes emissionsevne. Frem for andre gælder det alkaliske salte (natrium og kalium) og 

jordalkalier (calcium og barium). Silicium forbindelser (kvarts og silikater) forbedrer lysbuestabiliteten og 

forøger lysbuespændingen. Derfor bliver der, for ikke at få en for “hård” lysbue, foretaget en afstemning 

med visse basiske stoffer, som sænker lysbuespændingen. Ved svejsning med beklædte elektroder skal man 

tage hensyn til den magnetiske påvirkning i lysbuen (magnetblæst), som dog er mest udpræget ved svejsning 

med jævnstrøm.  

Dannelse af gasbeskyttelse 

Så godt som alle beklædningstyper giver en gasbeskyttelse. Lysbuen og smeltebadet beskyttes derved mod 

den atmosfæriske luft.  

Afbrænding af legeringselementer og optagelse af kvælstof bliver formindsket. Alle beklædningstyper 

indeholder vand, enten som fugtighed eller i bunden form, der i lysbuen optræder som vanddamp eller 

spaltet til hydrogen og oxygen. Hydrogen kan også fremkomme ved forbrænding af organiske stoffer. Det 

laveste hydrogenindhold findes i de basiske beklædninger. I lysbueatmosfæren er der, afhængig af typen, 

forskellige mængder af kuldioxid og kuldoxyd. Disse gasser dannes ved forbrænding af organiske stoffer eller 

ved nedbrydelse af karbonater feks. CaCO3   CaO + CO2. Endelig er der metaldampe og dampe fra øvrige 

stoffer i beklædningen. Disse kondenserer delvis igen på grundmaterialet. I yderzonerne dannes 

kvælstofforbindelser som NO, NO2 med flere.  

Dannelse af slagge 

Den dannede slagge skal primært lægge sig som en film omkring metaldråberne og beskytte den mod 

lysbueatmosfæren. Dernæst væde smeltebadet og afskærme det mod luften. Som et varmt isolerende lag på 

smeltebadet forsinker den størkningen henholdsvis afkølingen og fremmer dermed afgasningen og rensning 

af smelten. Slaggen skal senere forme overfladen. Endelig skal slaggen - så vidt muligt - give en metallurgisk 

effekt, opløse opståede metaloxyder, deoxydere, fjerne svovl,  



 

fosfor og nitrogen. Ofte forekommer, at beklædningen/slaggen oplegerer smeltebadet eller påvirker 

krystallisationen. Oplegeringen har stor teknisk og økonomisk betydning, da det er billigere og hurtigere at 

blande de ønskede legeringsstoffer i beklædningen end at fremstille en legeret kernetråd.  

Konkluderende kan sammenfattes, at beklædningen på elektroden har en afgørende betydning for 

sammensætning og renhed af svejsemetallet. Art og tykkelse af beklædning bestemmer form og størrelse af 

dråberne og dermed elektrodens nedsmeltningsydelse. Den bestemmer smeltebadets viskositet, 

indebrændingsdybde, vulstform, egnethed til stillingssvejsning, afslagning m.v. 

Beklædningens bestanddele 

Ved stålfremstilling anvendes begreberne sur og basisk (lille overfladespænding). Disse er også overført til 

elektroderne beklædningstyper. Selv om de kun ufuldstændigt beskriver reaktionerne i smeltebad og slagge.  

Beklædningens sammensætning 

Sammensætning og opbygning af en elektrodes beklædning er meget forskellig for de enkelte typer, og 

inden for typerne her hvert fabrikat sine forskelligheder, som  

strengt hemmeligholdes. De mange komponenter, deres mulige kombinationer og deres forskelligheder alt 

efter oprindelsessted gør kopiering selv efter en nøjagtig analyse næsten umulig. Ud over de svejsetekniske 

bestanddele tilsættes beklædningsmassen bindemidler for at give en passende konsistens og samtidig efter 

på presning på kernetråd give en hård overflade. Disse stoffer kan være vandglas, kaolin og glimmer. Mange 

beklædningstyper indeholder betydelige mængder cellulose og andre organiske stoffer, som træmel, 

dekstrin, sukker osv., som giver store mængder beskyttelsesgas. I dag kender man virkningen af de enkelte 

stoffer.  

Elektrodernes svejseegenskaber afhænger imidlertid af blandingsforhold mellem de enkelte stoffer.  

Den specifikke virkning af det enkelte stof er ligeledes afhængig af tilstedeværelsen af andre. At blande de 

enkelte elektrodebeklædninger er en opgave for elektrodefabrikanter. 

De faktorer, der påvirker svejsningen, virker hyppigt i modsatte retninger i kemisk og fysisk henseende. 

Derfor er sammensætningen af den enkelte elektrodebeklædning et kompromis.  

En elektrode, som rummer alle stillede egenskaber samtidig, lader sig næppe fremstille. Kravene til 

svejseegenskaberne for en elektrode kan sammenfattes i: 

1. svejsetekniske krav 2. økonomiske krav 3. metallurgiske krav 

 

- let at tænde og gentænde 

- god til at bygge over 

  spalter 

- god til stillingssvejsning 

 

- stor nedsmeltningsydelse 

- højt udbytte 

- ringe sprøjte tab 

- let at afslagge 

 

- høje mekaniske styrke- 

   egenskaber 

- poresikker 

- ufølsom for rust, gløde- 



- stabil lysbue 

- robust og elastisk  

 beklædning 

- ringe røgudvikling 

- ugiftig røg og gasudvikling 

- ufølsom for overbelastning med 

strøm 

- høj svejsehastighed 

- stor strækkelængde 

- god til at stukke 

- god sømoverflade 

   skal, olie og snavs 

- ufølsom for sejringer 

- sikker mod varm- og  

  koldrevner 

- ufølsom for fugtpåvirkning 

 

Den overvejende del af de markedsførte elektroder har sur, rutil eller basisk beklædning. Disse beklædninger 

er dog næsten aldrig “rene”, men mere eller mindre blandingstyper, men betegnelserne giver forbrugeren et 

første indtryk af, hvad han kan forvente af elektroden.  

Beklædningens sammensætning giver elektroden forskellige egenskaber, og deraf kommer elektrodens 

navn. Her i landet anvendes normalt følgende opdeling: 

1. organiske, rutile eller organisk-rutile. 

2. sure eller neutrale. 

3. basiske. 

4. specielle typer. 

Organiske, rutile eller organisk- rutile elektroder 

Organiske eller rutile elektroder har denne benovelse fra den bestanddel, som er den fremherskende i 

beklædningen. Her i landet har rene organiske elektroder aldrig været særlig anvendt. Det er en type, hvoraf 

der kun er enkelte mærker fremme. I USA er typen derimod meget anvendt. Den er let at svejse med, men 

mere urolig i smeltebadet end feks. blandingstypen organisk- rutil. Den anvendes i dag i vid udstrækning til 

svejsning af store rørledninger, pipelines. Den er specielt egent til svejsning lodret-faldende.  

Beklædningen består fortrinsvis af organiske stoffer såsom cellulose, træmel og lignende samt videre 

slaggedannede stoffer. Afsmeltningen finder sted med middelstore dråber.  

I den rutile beklædning findes op til 50% Titandioxyd i form af rutil eller ilmenit, samt kvarts, feldspat og 

jernlegeringer som ferromangan. Ofte, men ikke altid, tilsættes cellulose (organisk-rutile typer). 

Denne sammensætning giver en mere neutral lysbuekarakter, da disse stoffer tilsammen kun virker 

svagtoxyderende. Ved ulegerede og lavtlegerede kernetråde fås derfor en mindre afbrænding af 

legeringsbestanddele. Den dannede slagge er dog af sur karakter.  

Typen er meget let at svejse med, smelter roligt og gentænder let, og har fortrinsvis selvløsnende slagge.  

Typen er udviklet, så den giver gode mekaniske egenskaber ved svejsning op til St. 42, og dette i forbindelse 

med et pænt sømudseende gør, at denne type nu er den mest udbredte. Beklædningen, der som navnet 

siger, fortrinsvis består af rutil (TiO2) er stærkt lysbuestabiliserende. Gentænding af elektroden er lettere 

end ved andre typer.  

Der findes et utal af varianter inden for typen, og som følge heraf også med meget forskellige 

svejseegenskaber. Typen findes såvel varmt- som koldtsvejsende. Dråbernes størrelse afhænger af 



beklædningens tykkelse. Groft skelnet vil organisk-rutile elektroder med en tyndere beklædning give en 

dråbeovergang med store dråber, hvilket medfører en koldere og ikke så stærkt opsmeltende svejsning som 

ved en dråbeovergang med små dråber. Med tykkere beklædning bliver dråberne mindre, og dette vil 

medføre en varmere og dybere indtrængende svejsning. De små dråber vil yderligere bevirke en glat 

overflade på grund af det mere tyndtflydende smeltebad.  

Overgangen mellem den tynde og tykke beklædning er meget forskellig, således kan nævnes, at visse firmaer 

her i landet har flere varianter inden for samme hovednummer.  

Om anvendelsen kan siges, at de alle har gode mekaniske egenskaber, og alle er lette at svejse med. De 

fleste er velegnede til hæftning, da de tænder og gentænder let. De tyndest beklædte med de store dråber 

egner sig til at lukke store mellemrum mellem svejseflader, dårligere tilpasninger, lukning af huller og 

lignende. Denne del af gruppen kan svejses i alle stillinger, også lodret faldende på grund af den ringe 

slaggedannelse.  

Den tykkere beklædte gruppe anvendes fortrinsvis til opfyldning og til kantsømme. De svejses i alle stillinger 

undtagen lodret faldende. De giver en jævn og glat overflade, også ved stillingssvejsning.  

Sure elektroder 

Den sure elektrode var tidligere den mest fremherskende type. Den er dog nu på retur, idet den fortrænges 

af de rutile og basiske, samt halv- og helautomatiske svejseprocesser.  

Beklædningen på de sure typer indeholder store mængder jern- og manganilte, kvarts og ferromangan. 

Kernetråden er normalt ulegeret eller lavtlegeret. Der sker i de sure smeltebade en ret stor afbrænding af 

legeringsbestanddele på grund af lysbuens oxyderende karakter. Især går det ud over mangan og silicium.  

De sure elektroder har dråbeovergang med små dråber, og de er som følge heraf varmtsvejsende og med 

stor indtrængning i materialet. Typen er feks. ikke egnet til bundstrenge på grund af smeltebadets 

tyndtflydenhed, ligesom den store indtrængning virker uheldig ved materialer med større indhold af fosfor 

og svovl (revner og porer). Ved for højt kulstofindhold (over 0,25%) vil der ligeledes på grund af den store 

indtrængning opstå revner.  

Visse sure elektroder er gode til stillingssvejsning, dog ikke lodret faldende, på grund af den tyndtflydende 

slagge. Betegnelsen sure eletroder skyldes slaggens sure karakter.  

Opbevaring af sure og rutil beklædte elektroder 

Beklædte elektroder skal opbevares omhyggeligt, så de ikke udsættes for stød og slag, som får beklædningen 

til at falde af. Desuden skal de opbevares tørt, da fugt skader beklædningen. Elektrodepakningen yder dog i 

de fleste tilfælde tilstrækkelig beskyttelse, blot den ikke udsættes direkte for fugt eller vand.  

Basiske elektroder 

Basiske elektroder indeholder i beklædningen store mængder basiske karbonater og fluorider (kalkspat, 

flusspat) og kun ganske lidt surt materiale, kvarts. Hyppigt er der tilsat jernpulver. Beklædningen fraspalter 

næsten ikke oxygen og har derfor en neutral til reducerende karakter.  

Slaggen er metallurgisk set neutral til basisk. Lysbueatmosfæren indeholder megen kuldioxid fra nedbrydelse 

af karbonaterne og er stort set fri for hydrogen, nitrogen og oxygen. Oxydation i lysbuen er derfor kun i ringe 

grad mulig. Afbrænding af legeringselementer er meget ringe og især mangaudbyttet er gunstigt. Det er let 

at tilføre smeltebadet mangan og silicium, så ikke blot de mekaniske egenskaber bliver forbedret, men også 



afsvovlning af smeltebadet begunstiges. Med en ulegeret kernetråd er en oplegering af smeltebadet fra 

beklædningen kun økonomisk mulig ved de basiske beklædningstyper. Basiske elektroder er meget 

følsomme for fugt, og skal under alle omstændigheder anvendes tørre. Det skyldes, at eventuel vanddamp i 

den stærkt reducerede lysbueatmosfære straks reduceres til hydrogen, som så går over i smeltebadet. 

Som nævnt ovenfor er kalkpat og flusspat hovedbestanddele i den basiske beklædning. Flusspaten skal sørge 

for at få den letflydende slagge til at dække smeltebadet, men den virker som elektronopfanger og hindrer 

dermed ioniseringen af lysbuegabet. Derfor er den basiske elektrode vanskeligere at nedsmelte på 

vekselstrøm. Ved nogle basiske elektroholdige forbindelser, som har samme virkning på slaggen uden at 

hindre ioniseringen. Zirkonbasiske elektroder lader sig derfor uden vanskelighed nedsmelte på vekselstrøm. 

Deres mere findråbede lysbue giver svejseegenskaber næsten som sure elektroder, men på grund af den 

reducerende atmosfære og basiske karakter, som bibeholdes, har svejsemetallet de samme egenskaber som 

for andre basiske elektroder.  

Basiske elektroder kan svejses i alle stillinger. Dråbeovergangen foregår med store dråber og er derfor 

egnede til feks. bundstrenge, da de samtidig afgiver et meget rent og sejt svejsemetal. En anden fordel er de 

høje kærvslagværdier ved lav temperatur, ligesom de er ret følsomme over for urenheder i materialet. Hvor 

andre elektrodetyper ville danne porøse eller revnede svejsninger, kan en basisk elektrode ofte anvendes 

med fordel.  

De basiske elektroder skal opbevares absolut tørt. Overholdes dette ikke, vil det medføre porøse svejsninger 

(hydrogen). Elektroden skal altid nedsmeltes med kort lysbue (ca. ½ x d), ligesom beklædningen ikke må 

brækkes eller slås af, da dette ligeledes kan medføre porøse svejsninger. Svejsehastigheden er normalt 

lavere end ved de førnævnte elektrodetyper. 

En vigtig egenskab ved de basiske elektroder er, at de afgiver meget lidt hydrogen. Det kommer fra fugt eller 

organiske bestanddele i elektrodens beklædning eller fra emnets overflade.  

Hydrogen medfører poredannelse og desuden revnedannelse i stål, der er hærdetilbøjelige. Ved en 

forvarmning kan risikoen for revner dog mindskes.  

Afhængig af vandindholdet i beklædningen varierer tendensen til revnedannelse. Man inddeler derfor 

elektroderne i grupper efter, hvor hårdt de er tørret. 

 

Hydrogenindhold 

 

Tørringsgrad 

Hydrogenindhold ml/100 g 

svejsemetal, målt i.h.t. ISO 3690 

med kviksølvmetoden 

A. højt 

B. middel 

C. lavt 

D. meget lavt 

normalt tørret 

hårdt tørret 

meget hårdt tørret 

fuldstændigt tørret 

over 15  

højst 15, men mere end 10 

højst 10, men mere end 5 

højst 5 

Elektroder til manuel lysbuesvejsning kan henfører til gruppen: “normalt tørret” med mindre de er mærket 

(H) i henhold til DS 323. (H)-mærkede elektroder kan henføres til gruppen “hårdt tørret”. 

 



Opdeling i skemaet medfører, at rutile og sure elektroder må henføres til gruppe A. Basiske elektroder 

opbevaret på normal vis, dvs. i varmeskab, efter at pakningen er åbnet, vil blive henført til gruppe B. Det er 

imidlertid muligt ved en særlig håndtering og ovntørring af basiske elektroder at henføre dem til gruppe C.  

I øvrigt kan tilsatsmaterialet til MIG-/MAG-svejsning henføres til gruppe C under forudsætning af, at gas og 

tråd er ren og tør.  

TIG-svejsning med absolut rent tilsatsmateriale kan henføres til gruppe D.  

Opbevaring af basiske elektroder 

For at beskytte elektroderne må de pakkes omhyggeligt. Papkartoner med tætsluttende plastfolie er den 

mest almindelige indpakningsform for beklædte elektroder. Med de krav, der stilles til basiske elektroder - 

specielt til basiske elektroder til HT-stål - er disse pakninger imidlertid ikke gode nok. Der må kræves enten 

tilloddede blikæsker eller kraftige plastbeholdere med tætsluttende låg. Ingen pakningsform er fuldstændig 

tæt, men en god, solid pakning hindrer skadelig fugtoptagelse i et begrænset tidsrum.  

Plastpakninger beskytter elektroderne mod fugtighed og mekaniske skader og vil normalt kunne lukkes tæt 

igen efter åbning. 

 

     

 

     

      

       

  

     

 

 

 

       

   

       
    
       

        

        

 

HOVEDLAGER 

Elektroder, pulver i uåbnet, 

original, godkendt emballage 

tørt 20-30 C  

400 C 

150 C 

beskadigede pakninger 

Tørreskab 

Ventileret, op til ca. 

400 C 2-3 timer - 

aftales med 

leverandør 

Dagliglager ventileret 

varmeskab + 150 C 

Elektrodespand efter 2 timer 

+ 70 C max. 2 timer 
Forkerte/defekt og våde elektroder 
skal fjernes fra arbejdspladsen 



Dråbeantal og størrelsen påvirkes i høj grad af typen og tykkelsen af beklædningen.  

Undersøgelsen har vist, at sprøjt ofte slynges ud af smeltebadet, men kan også stamme fra dråber, der 

passerer lysbuen.  

På enden af elektroden dannes et krater, som er mere eller mindre dybt. Det opstår, fordi kernetråden ved 

elektron/ionbombardement smelter hurtigt bort, mens beklædningen fortrinsvis bliver opvarmet gennem 

varmeledning og stråling. Under svejsningen smelter dog såvel kerne som beklædning lige hurtigt. Når 

lysbuen brænder, er kraterets indre flydende. Det antages, at krateret har en styrende effekt på de 

afsmeltende dråber og dermed forbedrer indsmeltningen.  

De dråber, der dannes i krater, kommer i tæt berøring med den smeltede beklædning. Den overtrækker 

dråben under dannelse og i lysbuen med en tynd reaktionsduelig slagge. Ved basisk beklædning er det på 

grund af den neutrale eller reducerende lysbueatmosfære muligt at legere de dannede dråber. 

Under dråbetransporten udjævner legeringsforholdene i dråben sig, så de er homogene, når de når 

smeltebadet. Udjævning af temperatur og af lysbuekræfterne. Efterlegering af smeltebadet fra det flydende 

slaggelag spiller ingen særlig rolle. Opblanding fra grundmaterialet, når det er anderledes, er derimod 

væsentlig.  

 

Smeltebadets størkning 

I umiddelbar nærhed af lysbuen er varmetilførsel fremherskende. I de øvrige områder af smeltebadet sker 

en varmebortledning. Den kraftigste kølevirkning stammer fra det omgivende kolde grundmateriale. 

Størkningen sætter derfor ind i overgangszonerne og går hurtigst, hvor godstykkelsen er størst. Disse forhold 

bestemmer struktur, beliggenhed og udseende af størkningsfronten.  

Normalt vokser krystaller i modsat retning af varmledningen. Stangkrystaller vokser derfor fra det “kolde” 

grundmateriale mod svejsningens midte. Krystalvækst vinkelret på denne retning forhindres af krystallerne 

gensidigt. Krystallernes beliggenhed afhænger af indsmeltningen i grundmaterialet. Inden for 

stangkrystallerne er de enkelte krystallisationslag påviselige. Efter afslutningen af første lag følger en vis 

pause, fordi varmbortledningen bliver dårligere og fordi der frigives krystallisationsvarme. Heraf bestemmes 

grænserne for det efterfølgende lag.  

Tykkelsen af lagene i de forskellige sømtværsnit er ikke lige store, men er afhængige af den lokale 

afkølingshastighed. Den største afkølingshastighed ligger i nærheden af grundmaterialet og i nederste del af 

sømmen, den mindste i sømmens midterste øvre del under det varmeisolerende slaggeslag.  

Beliggenheden af de mest forurenede zoner, altså de zoner, hvor den største del af  

restsmelten er størknet, har nøje tilknytning til sømformen. Når man ser svejsningens bredde i forhold til 

dens dybde, kan man dele dem i smalle og brede svejsninger. I en smal søm optræder sejringszonerne som 

et skillelag, der virker ugunstigt med hensyn til tværkrympningen under afkøling. I en bred søm er 

sejringernes form gunstigere. Krystallerne får her mulighed for at give en slags “lynlås” -effekt. Form og 

størkning af smeltebad afhænger af dets evne til at flyde ud (væde) over overfladen på grundmaterialet og 

overfladespændingen. Den sidste stiger, eftersom smeltebadet afkøles, og er størst nær størkningsfronten. 

Sømoverfladen påvirkes hovedsagelig af tyngdekraften. Sømoverfladen påvirkes desuden af slaggen, især 

overfladespændingen mellem slagge og metal.  



Ved størkningen opstår sejringer. Herved forstås udskillelser fra den homogene smelte. De hænger sammen 

med legeringens størkning inden for det enkelte temperaturinterval. De krystaller, der størkner først, 

indeholder mindre legeringsstoffer end gennemsnittet. Derfor er de første dendritter renere end 

restsmelten. Denne fremadskridende proces medfører, at den sidste rest smelte indeholder betydelige 

højere indhold metal, der befinder sig i området mellem liqvidus og solidus.  

Linien har ingen nævneværdig modstand mod trækpåvirkning, da der mellem de dendritiske 

primærkrystaller stadig befinder sig dybe indsnit med restsmelte.  

Størkningsforholdene hænger snævert sammen med dannelse af varmerevner. Efter Pellenis 

forlængelsesteori opstår varmrevner under størkning i umiddelbar nærhed af soliduslinien, hvor der endnu 

er filmtynde lag af restsmelte mellem primærkrystallerne.  

Når metallet i denne tilstand tvinges til at forlænge sig, bliver denne lokaliseret til disse smeltede lag. Da 

restsmelten ikke er tilstrækkelig til at efterfylde hulrummene, vil der i filmbanerne ske en revnedannelse. 

Såvel trækstyrke som formbarheden er i dette “film”-stadium ringe, hvorfor varmrevner i første række 

hænger sammen med de påvirkninger, svejsemetallet på dette tidspunkt udsættes for. Hvis krympning 

forhindres, fremmes varmrevnetendens. Smeltebadets sammensætning og opblanding med smeltet 

grundmateriale har stor betydning og kan påvirkes selv ved små forskydninger.  

Generelt 

Uanset fabrikat og navn vil elektroder med samme standardbetegnelse have ensartede, men ikke identiske 

egenskaber. Mindre variationer vil forekomme på grund af forskelle i produktionsforløb og variation i de 

stoffer, der indgår, men ud fra standardbetegnelsen vil man vide, hvilke grundegenskaber, 

svejseteknologiske som styrkemæssige, en beklædt elektrode har.  

Ved valg af elektrode til ulegerede stål drejer det sig først og fremmest om at vælge en elektrode, som har 

de styrkeegenskaber, som konstruktionen kræver. Enten de fås umiddelbart - som svejst - eller de først 

opnås efter en varmebehandling, må det nedsvejste materiale tilfredsstille kravene. Ved legerede stål må der 

yderligere stilles krav om, at sammensætningen af det nedsmeltede materiale, svejsningen, opnår en 

analyse, som svarer til grundmaterialet eller legeringsstoffer lader sig ikke overføre gennem lysbuen. 

Sådanne må erstattes med andre. 

På grund af de mange muligheder for legering er det nødvendigt at være omhyggelige, når legeret 

tilsatsmateriale vælges. Da man kender karakteristika for forskellige legerede stål, er det muligt at forudsige 

egenskaberne af en given sammensætning, feks.: 

- molybdæn giver forøget krybestyrke 

- krom giver oxydationsbestandighed 

- nikkel forbedrer slagsejhed ved lav temperatur 

Mange svejste konstruktioner i lavtlegerede materialer bliver udglødet. Derfor giver specifikationerne for 

disse materialer gerne styrken i udglødet tilstand. Egenskaberne i “som svejst” tilstand viser ofte større 

brudstyrke og lavere sejhed.  

Normering af elektroder 

For ikke at være nødt til i hvert enkelt tilfælde at skulle udføre prøvning af elektroder har man i de enkelte 

lande standarder, hvorefter leverandøren lader elektroder klassificere. For at få lov til at føre de 



standardiserede klassifikationsbetegnelser skal elektroder prøves af en anerkendt institution, og prøvningen 

gentages normalt en gang om året.  

Produkter/opgaver 

Tema 4. Afsluttende projekt 

Undervisningens organisering 
Det fjerde undervisningstema er der hvor grundlaget for den afsluttende prøve udarbejdes. Produktet vil 

være omdrejningspunkt for grundforløbsprøven.  

Nedenfor er de mål som du skal opnå i dette tema. Målene er taget fra bekendtgørelsen for uddannelsen. 

Varighed 2 uge. 

Emne Måltype Undervisningsmål 

Projekt Vidensmål Ingen. 

Færdighedsmål Anvendelse af it til faglig informationssøgning og 
kommunikation. 
 

Kompetencemål Planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved 
anvendelse af manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og 
spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer. 
Udvælge, anvende og vedligeholde de mest gængse 
håndværktøjer som anvendes inden for faget og 
redegøre for værktøjernes anvendelighed til konkrete 
arbejdsopgaver. 
Demonstrere viden om samt udføre klipning i tyndere 
materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks. 
Demonstrere viden om og udføre enkel bearbejdning af 
plader. 
Demonstrere viden om samt udføre afkortning og 
tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og 
profiler ved brug af flammeskærer og koldsav under 
overholdelse af fastsatte tolerancekrav. 
Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige 
svejseprocesser på baggrund af viden om standarder, 
normer og fastsatte kvalitetskrav, herunder redegøre for 
valg af egnet svejsemetode. 
Demonstrere viden om, samt udføre enkel kontrol af 
svejsearbejde, 
Foretage måling med forskellige måleværktøjer på og 
redegøre for deres anvendelighed til en given opgave i 
forhold til standarder og toleranceangivelser. 
Planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver ved 
anvendelse af manuelle og maskinelle 
bearbejdningsmetoder, herunder spåntagende og 
spånløs bearbejdning af stål- og plastmaterialer. 



Udvælge, anvende og vedligeholde de mest gængse 
håndværktøjer som anvendes inden for faget og 
redegøre for værktøjernes anvendelighed til konkrete 
arbejdsopgaver. 
Demonstrere viden om samt udføre klipning i tyndere 
materiale med håndsaks, profilsaks, kurvesaks og 
maskinsaks. 
Demonstrere viden om og udføre enkel bearbejdning af 
plader. 
Demonstrere viden om samt udføre afkortning og 
tildannelse af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og 
profiler ved brug af flammeskærer og koldsav under 
overholdelse af fastsatte tolerancekrav. 
Udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige 
svejseprocesser på baggrund af viden om standarder, 
normer og fastsatte kvalitetskrav. herunder redegøre for 
valg af egnet svejsemetode, 
Demonstrere viden om, samt udføre enkel kontrol af 
svejsearbejde. 
Foretage måling med forskellige måleværktøjer på og 
redegøre for deres anvendelighed til en given opgave i 
forhold til standarder og toleranceangivelser. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svejseøvelse  

EUC Nordvestsjælland 

RTS, CPH west 
Svejseøvelse 

Svejseøvelse nr.:              

Dato:  

Bedømmelse: EN 5817 Niveau: C Godkendt: 

Svejsested: Smedeværksted AB 14 Materiale norm:   EN 10027-1  

 

 

Materiale: Sort Fladjern 

Dimension: 2 stk. 8x40x200 mm 

1 stk. 80X8X200 

Svejsestilling: PB 

Fugetype: ingen 

Fugeforberedelse: se tegning 

Afrensning:   Afrenses for sprøjt, 

skarpe kanter og slagger 

Svejseøvelse udført af: 

Streng Proces Elektrode Dimension Klassifikation Polaritet 

1  111     

2  111     

2  111     



EUC Nordvestsjælland 

Svejseøvelse 
Svejseøvelse nr.:              

Dato:  

Bedømmelse: EN 5817 Niveau: C Godkendt: 

Svejsested: Smedeværksted  Materiale norm:   EN 10027-1  

 

 

Materiale: Sort Plade 

Dimension: 2 stk. 40x2 x 200 mm 

Svejsestilling: PA 

Fugetype: ingen 

Fugeforberedelse:   Lige kanter 

Afrensning:   Afrenses for sprøjt og 

skarpe kanter. 

Svejseøvelse udført af: 

Streng Proces Mag Svejsning Dimension Klassifikation Polaritet 

1  135  0,8 mm   



 

  

135 



EUC Nordvestsjælland 

Svejseøvelse 
Svejseøvelse nr.:              

Dato:  

Bedømmelse: EN 5817 Niveau: C Godkendt: 

Svejsested: Smedeværksted  Materiale norm:   EN 10027-1  

 

 

Materiale: Sort Stål 

Dimension: 2 stk. 40x2 x 200 mm 

Svejsestilling: PB 

Fugetype: ingen 

Fugeforberedelse:   Lige kanter 

Afrensning:   Afrenses for sprøjt og 

skarpe kanter. 

Svejseøvelse udført af: 

 

Streng Proces Mag Svejsning  Dimension Klassifikation Polaritet 

1  135  0,8 mm   

135 A mål = 3 mm. 



 

 

EUC Nordvestsjælland 

Svejseøvelse 
Svejseøvelse nr.:              

Dato:  

Bedømmelse: EN 5817 Niveau: C Godkendt: 

Svejsested: Smedeværksted  Materiale norm:   EN 10027-1  

 

 

Materiale: Sort Plade 

Dimension: 2 stk. 40x2 x 200 mm 

Svejsestilling: PA 

Fugetype: ingen 

Fugeforberedelse:   Lige kanter 

Afrensning:   Afrenses for sprøjt og 

skarpe kanter. 



Svejseøvelse udført af: 

Streng Proces Wolfram Dimension  Klassifikation Polaritet 

1  141  2,4 mm   

 

  

141 



EUC Nordvestsjælland 

Svejseøvelse 
Svejseøvelse nr.:              

Dato:  

Bedømmelse: EN 5817 Niveau: C Godkendt: 

Svejsested: Smedeværksted  Materiale norm:   EN 10027-1  

 

 

Materiale: Sort Stål 

Dimension: 2 stk. 40x2 x 200 mm 

Svejsestilling: PB 

Fugetype: ingen 

Fugeforberedelse:   Lige kanter 

Afrensning:   Afrenses for sprøjt og 

skarpe kanter. 

Svejseøvelse udført af: 

Streng Proces Wolfram Dimension Klassifikation Polaritet 

1  141  2,4 mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rapport, dokumentation og en konklusion. 
Du skal udarbejde en rapport til dit produkt. Rapporten er din dokumentation for planlægning og proces 

gennem projektet. De enestående filer er en hjælp til at komme i gang med opgaven. Den ene er en 

skabelon til rapporten, med en række anvisninger på hvad vi forventer du underøger og beskriver. Den 

anden fil er et regneark til at beregne materialeomkostninger.   


