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1. Indledning – til dig som AMU-lærer 
 

Denne guide er inspireret af resultaterne fra en undersøgelse af prøveformer på AMU-
kurser inden for EL- og VVS-områderne.  Brancherne og skolerne ønskede udvikling og 
afprøvning af flere AMU-prøveformer, som kunne bruges på tværs af AMU-kurserne. 
Prøverne skulle bidrage til at øge kursisternes læringsudbytte og samtidig modsvare de 
arbejdsformer og –krav, der er indenfor ETIEs brancheområder.   

Guiden bygger på erfaringer indsamlet gennem interviews med lærere og ledere på 
skoler, observationer af prøveformerne på forskellige typer af AMU-kurser, interviews 
med eksterne censorer, samt gennemførelse af idéseminarer med lærere og ledere om 
alle de elementer der er omkring prøverne. 

Tak til lærerne og lederne på Den jyske Håndværkerskole, TECH COLLEGE, Ålborg, 
Syddansk Erhvervsskole og TEC for et formidabelt godt samarbejde i perioden og for 
megen god inspiration til guiden. 
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2. Hvordan vælger du prøveform på dit 
AMU-kursus – en kort introduktion 
 

De forskellige prøveformer 
Der benyttes mange forskellige prøveformer på AMU-kurserne rundt omkring på 
skolerne. På nogle AMU-kurser er det et krav fra branchen, at man bruger en specifik 
prøveform. På andre kurser er prøveformen den som blev udviklet sammen med kurset i 
sin tid, og endelig er der kurser, hvor lærere selv har udviklet forskellige prøver og test. 
Formen og indholdet af prøverne kan altså være forskellige fra lærer til lærer og fra skole 
til skole. 
 
Skal du vælge en skriftlig/teoretisk, en praktisk prøveform eller 
begge dele? 
Den første overvejelse du som AMU-lærer skal gøre dig, er om de afsluttende prøver skal 
være primært teoretisk/skriftlige eller primært praktiske. Nogle lærere mener, at skriftlige 
prøver er attraktive, fordi de kan standardiseres og ende ud i procentvise fordelinger af 
rigtige og forkerte svar. Dermed kan du som lærer hurtigt og nemt argumentere for, at 
kursisten har bestået/ikke bestået. Som lærer får du hurtigt et objektivt billede af de 
skriftlige besvarelser, og da de samtidig er tidsbesvarende, kan de hurtigt vise, både dig 
som lærer og kursisten, om han/hun har bestået eller ikke. 
 
Argumenterne imod skriftlige prøver er, at den type prøver ikke tester praktiske 
færdigheder, men derimod overvejende tester det, man kan kalde paratviden. 
Prøveformen kan ikke rigtigt teste, om den viden kursisten har fået, kan bruges i praksis 
til at løse konkrete og faglige opgaver. Derudover peger nogle lærere på, at skriftlige tests 
faktisk også kan være ret tidskrævende, hvis de ikke er standardiserede.  
 
Mange lærere mener også, at praktiske prøver stiller krav til at kurset har en vis længde, 
så der er mulighed for egentlig træning undervejs. De mener derfor, at nogle kurser 
simpelthen ikke egner sig til praktiske prøver, fordi de er for korte. 
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3. En kort oversigt over de mest brugte 
prøveformer på AMU-kurser 
 
Praktiske prøver 
Ved denne prøveform tester du kursistens praktiske færdigheder ved, at kursisten løser 
en bunden eller åben opgave, som du har stillet. Som lærer observerer du både undervejs 
i processerne, og du bedømmer det færdige resultat. Du ser typisk på, hvordan kursisten 
går til opgaven, rækkefølgen arbejdsopgaverne løses i og håndtering af materialer og 
udstyr.  

 

 
Skriftlige prøver 
Skriftlige prøver kan være meget forskellige. Det kan være, at du opstiller en 
beregningsopgave, eller at du vælger, at udarbejde en case med en arbejdsopgave eller 
en udfordring, som kursisten skal løse skriftligt. Der er også multiple choice-opgaver 
(MCQ) og mange andre former for skriftlige prøver. Hovedessensen i en skriftlig prøve er 
dog, at kursisten skriftligt svarer på en stille opgave, og at du som lærer vurderer svaret 
efter de opsatte mål og kriterier (bedømmelseskriterier beskrives senere i denne guide). 
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Mundtlige prøver 
Mundtlige prøver tager typisk udgangspunkt i et oplæg med en skriftlig case, en videofilm, 
en artikel fra et fagblad o.lign. På grundlag af det, skal kursisten eksamineres mundtligt af 
læreren og/eller en censor. 

 

Gruppeprøver 
På nogle AMU-kurser sætter lærerne kursister til at samarbejde om at løse en prøve. Det 
styrker både kursisternes læring og samarbejdskompetencer, og det giver læreren 
mulighed for at differentiere sin undervisning. Nogle opgaver på arbejdsmarkedet kræver 
simpelthen, at deltagerne kan arbejde flere sammen for dermed bedst og hurtigst at sikre 
et godt fagligt resultat. 
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IT-baserede prøver 
IT kan du bruge på mange måder til at understøtte en prøve. Det kan være alt fra at 
kursisten skal indsamle viden fra nettet til at de skal se videofilm og svare på spørgsmål 
ud fra dem, eller at kursisterne skal bruge bestemte programmer som; 
beregningsprogrammer, tegningsprogrammer eller Multiple Choice-programmer. Der er 
et afsnit i denne guide, hvor muligheden for brug af forskellige IT-programmer i 
prøvesammenhæng uddybes lidt mere.  

 

 

 

 
Hvordan udarbejder du prøver i personlige kompetencer? 
En del af AMU-målene, i mange AMU-kurser, handler om kursisternes personlige 
kompetencer. Dette er et vanskeligt felt inden for prøver, fordi personlige kompetencer 
kan være svære at teste. Samtidig betyder målene, at lærernes og censorernes subjektive 
vurderinger i højere grad bliver sat i spil. Hvordan kan man teste, om en kursist har den 
”rette tilgang til arbejdet”, kan ”arbejde systematiske med opgaven”, eller kan ”overholde 
en givet kvalitetsstandard”. Man skal som lærer gøre sig nogle overvejelser over hvordan 
man kan minimere sin subjektive vurdering, med den slags kompetencer. I kapitel 10 er 
der et par eksempler på prøver der tester de personlige kompetencer. 
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4. Opbyg din egen AMU-prøve 
 

Trin 1 – Hvad bør du overveje inden prøven? 
Når du møder en færdig prøve, kan det i starten virke åbenlyst, hvad det er, den skal måle. 
Men prøv at spørge en af dine lærerkolleger, en arbejdsgiver eller nogle potentielle 
kursister, om hvad de hver især ser som formålet med en prøve eller med hele kurset!  

Måske vil det fremgå af deres svar, at der både er mål, som handler om at motivere 
kursisterne, at måle dygtiggørelse over tid og at måle effekten af kurset. Er det noget man 
skal kunne mandagen efter kurset, eller er det mere tværgående viden, som først skal 
anvendes på et senere tidspunkt i en arbejdsliv? 

Så det at skulle vurdere kursisternes udbytte og effekten af et kursus, er en kompliceret 
opgave. Spørgsmål du nok gør dig som: Hvad er det egentlig, jeg vil teste? - Hvordan vil 
jeg teste det? - På hvilket niveau?   

 

Tag jeres AMU-kurser og undersøg, hvordan det passer ind i disse 
skema-bokse nedenfor: 
 
Trin 1. – før prøven - opbygningsfasen 

Tid for prøven? 
 
Hvad er tidsrammen for kurset, og hvor 
lang tid bør testen tage? 

 
Brug max. 10 % (vejledende) af tiden til 
prøven, med mindre det er en løbende 
test 

 

Hvad forventer du at bruge af 
din tid på prøven? 
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Mål for AMU-prøven? 
 
AMU-målene viser, hvad du skal opnå af 
læringsmål på hele kurset. Som 
tommelfingerregel er det en god idé at 
udvælge de vigtigste mål og teste dem, 
samt at vælge et mix af mål, som både 
tester viden, praktiske færdigheder og 
personlige kompetencer – hvis det 
kræves.  
 
Gennemse AMU-målene for dit kursus og 
vurdér, hvilken prøveform, der er bedst 
til at teste, om kursisten har nået målene 
for kurset. 

 

Hvilke AMU-mål tester du især i  
prøven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indhold fra AMU-kurset 
 
Se på indholdet af dit kursus og vurdér, 
hvad du vil teste på af centrale 
kompetencer og viden – hvad skal 
kursisten kunne, når hun/han kommer 
hjem på arbejdspladsen på mandag og 
hvad skal hun/han kunne lidt længere 
ude i fremtiden?  

Hvilke dele af indholdet vil du 
teste? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er der AMU-mål der er svære at 
teste? 
 
Vurdér hvert af AMU-målene ift. prøven. 
Er der AMU-mål der vil være svære for 

dig at teste? Hvad kan du gøre? 

 

Hvad gør du ved de mål? 
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Er der personlige kompetencer 
blandt AMU-målene du vil 
teste? 
 
Hvordan vil du teste/vurdere eventuelle 
personlige kompetencer i prøven? 

Hvad gør du med de 
kompetencer? 
 
 
 
 

Sluttest eller løbende test? 
 
 
Du kan teste løbende, bruge sluttests 
eller begge dele.  
 
Hvad passer bedst til dit kursus?  
 
 

Hvad gør du? 
 
 
 
 
 
 

Endnu en gang – hvilken 
testtype vil du bruge? 
 
Er der noget i dine valg af 
undervisningsmetoder, der gør det 
oplagt at benytte bestemte 
prøveformer? (Hvis det er et meget 
teoretisk kursus, er det måske oplagt at 
teste teoretisk osv.) 
 
Som du læste tidligere, kan du vælge 
mellem mange forskellige prøveformer. 
Derfor skal du gøre dig overvejelser om, 
hvilke prøveform der bedst tester det, 
kursisten har lært på kurset.  
 
Vælg som udgangspunkt flere typer af 
test som en del af din AMU-prøve. 
Eksempelvis en teoretisk og en praktisk 
test. 

Hvilke testtype vælger du? 
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Trin 2 – Selve prøven - nu skal du vælge prøvens indhold, 
form og tidsramme 

Vælg mellem en eller flere 
prøveformer 
 
Hvis du anvender en teoretisk prøve, 
kan du bruge tjeklisten senere til at få 
udviklet en god ramme og nogle gode 
spørgsmål.  
 

Hvilke tests vælger du? 
 

 
 
 
 
 

Skriftlig/teoretisk prøve 
 
Hvis du anvender en teoretisk prøve, så 
brug tjeklisterne fra side 18 til at få 
udviklet en god ramme og nogle gode 
spørgsmål.  
 

Hvilke prøve vælger du?  
 

 
 
 
 

 

Særligt udstyr til prøven 
 
Kræver prøven specielle ressourcer 
såsom arbejdskraft, materialer eller 
udstyr? 
 

Hvilket udstyr vælger du? 
 

 
 
 

Realistisk tid til prøven 
 
Er tiden, du har afsat, realistisk til at 
kursisterne kan nå at løse prøven? 
 

Estimer din tid til prøven 
 
 
 
 
___________________________ 
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Kan kursisten forstå teksten? 
 
Har du sikret dig, at ord, begreber og 
spørgsmål er til at forstå for alle, og at de 
forstås ens og ikke så let misforstås? 
 
Lad evt. en kollega eller kommende 
kursist gennemlæse dem 
 

Prøv at læse den igennem med 
kursistens øjne 
 
 
 
 
 

Undgå snyd 
 
Har du gennemtænkt, hvordan du kan 

undgå evt. snyd ved prøverne?  

Hvad kan du gøre for at undgå 
snyd? 
 

 
 
 
 
 

IT-redskaber til testen 
 
Er der IT-programmer eller andre IT-

redskaber, som kan understøtte 
prøven for dig eller for kursisterne før, 
under og efter prøven? 

 

Hvilke programmer vil du 
anvende? 
 

 
 
 
___________________________ 
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Trin 3 – Efter prøven – bedømmelseskriterier og evaluering 
 

Når du har gennemført prøven, skal du bedømme, om kursisterne har bestået/ikke 
bestået, og evaluere prøven.  

Hvordan evaluerer du kurset? 
 
Hvordan samler du kursisternes svar og 
resultater på en effektiv måde? 
 
Vil du bruge summativ eller formativ 

evaluering? 
 
Vil du spørge kursisterne den sidste dag 

ved afslutningen af kurset, eller f.eks. 
en uge efter? 

 
Vil du spørge arbejdsgiverne der sender 

kursisterne afsted? 
 

Hvilke evalueringsmetoder vil 
du anvende? 
 

 
 
 
 
 
___________________________ 

Hvordan samler du bedst svar 
og resultater fra prøverne? 
 
Hvordan samler du kursisternes svar 
og resultater på en effektiv måde? 
 
Er der IT-programmer der kan hjælpe dig 

med det? 
 

Hvilke metoder vil du anvende? 
 
 
 
 
___________________________ 

Bedømmelseskriterier 
 
Lav et skema med bedømmelseskriterier, 
som du bruger til din vurdering af, om 
kursisten har bestået/ikke bestået 
 
Se kapitel 6 om hvordan du udarbejder 
bedømmelseskriterier. 

Har du udarbejdet et skema? 
(Brug spørgeguide side 29) 
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Du bør også evaluere selve din 
gennemføre af prøven 
 
Gik prøven som du havde forventet?  
 
Kunne kursisterne forstå og følge 
anvisningerne?  
 
Er der noget, du vil gøre anderledes 
næste gang?  
 

Hvordan gik evalueringen af 
prøven? 
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5. Hvordan kan du udarbejde en praktisk, 
en teoretisk og en skriftlig prøve 
 
 

5.1 - Praktiske prøver – hvordan gør du? 
 
Praktiske prøver bruges i stor stil på AMU-kurserne. AMU-lærerne tænker prøverne som 
en direkte forlængelse eller afslutning på det tema, et projekt eller et emne, de har 
undervist i. Skellet mellem egentlige prøver og skiftet fra teori til praksis er derfor ofte, og 
med god grund, meget flydende. Både lærere, kursister og censorer er meget tilfredse 
med de praktiske prøver som afsluttende prøveform på AMU-kurser. 

AMU-kurser uden egentlige formelle prøver i slutningen af kurset, som ”bare” slutter 
efter, at du som lærer har vurderet, at kursisten har bestået, kan på kursister virke mindre 
seriøse. Selvom du mener, at du som lærer har gjort præcise faglige observationer af den 
enkelte kursist, så kan det godt opfattes, hos både kursist og hos virksomhederne, som 
om at kursisten har gennemført kurset, ved ”bare” at have været tilstede. 

For at skærpe seriøsiteten og opfattelsen af kvaliteten af dit kursus, kan du med fordel 
tænke over, om du kan lave en egentlig praktisk prøve i slutningen af dit kursus. Det kan 
udmærket være en af de afsluttende prøver, du som lærer alligevel bruger, men det er 
vigtigt, at du fra start kommunikerer den ud som den endelige og afgørende prøve.  
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Spørgeramme – den praktiske prøve 
 

 
Hvad siger AMU-målene? Vælg de vigtigste ift. 
arbejdsmarkedets krav, personlige-, faglige- 
og vidensmæssige mål.  
 

 

 
Hvad har du af tid? 
 

 

 
Hvordan kan du lave en prøve, der så godt 
som muligt viser en praktisk situation, som 
kursisten skal kunne løse hjemme på 
virksomheden? 
 

 

 
Hvad har du af materialer/rammer? 
 
Kan det være en fordel at lave et prøve-setup, 
hvor fejlfinding, funktionsgennemgang, 
arbejdsprocedurer og rådgivning kan testes?  
 

 

 
Hvordan vil du vurdere deltagernes arbejde? 
Lav en skala og beskriv, hvad du vil kunne se, 
at de kan for at få en bestemt karakter (02 til 
12 eller bestået ikke bestået) 
 

 

 
Hvordan vil du give deltagerne feedback på 
det, du har set? Og give plads til deres egen 
vurdering? 
 

 

 
Hvis det er en praktisk prøve, hvor kursisten 
kan dumpe så overvej, hvad en kursist kan 
gøre eller ikke gøre som betyder, at de skal 
dumpe. 
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5.2 - Korte skriftlige prøver eller MCQ (Multiple Choice 
Questions) – hvordan gør du? 
MCQs er nemme at bruge, nemme at ændre og nemme at gennemgå resultaterne fra 
sammen med kursisterne. Opretter man dem elektronisk, er det endnu nemmere. De kan 
også bruges i mere formativ evalueringssammenhæng, hvor du som lærer fx. bruger en 
MCQ til hver morgenen på kurset, både at repetere gårsdagens pensum og samtidig få en 
pejling på kursisternes viden – ”går jeg for hurtigt eller for langsomt frem?”. 

Det er også en god ide at anvende MCQs løbende, som et evalueringsværktøj til at måle 
kursisternes paratviden og som opvarmning til mere casebaserede prøver. 

Der er også lidt ulemper ved MCQs, f.eks. at de er meget rettet mod at teste paratviden 
hos kursisterne fremfor at teste, hvordan viden anvendes i praksis. En del AMU-lærerne 
peger på ulemper ved MCQ-metoden, såsom risiko for snyd, gætteri og manglende 
mulighed for faglig feedback.  

At lave en god MCQ-test kan faktisk være ganske udfordrende. Den tester ofte et meget 
smalt vidensområde, og kan derfor sjældent stå helt alene. Det vil føre for vidt her, at 
gennemgå punkt for punkt, hvordan en god MCQ opbygges, da der er så mange 
muligheder, og da det er meget afhængig af situationen. Derudover kan det også tage 
ganske lang tid at lave en god MCQ-test. 

Vi vil dog vove pelsen og pege på nogle tommelfingerregler, som du kan tænke over når 
du udarbejder den.  

En god MCQ kan starte med en lille ”vignette”, som man kalder det. Det er en lille 
problemhistorie om eksempelvis en lovgivning, der ikke er overholdt eller et anlæg, der 
ikke virker optimalt. Hertil kan en række spørgsmål knyttes.    

Spørgsmålene kan opbygges i kategorier med ja/nej-svar. Man kan vælge ét spørgsmål - 
ét svar eller ét spørgsmål – flere svar.  

Man kan også bede deltagerne om at kombinere begreber eller udsagn, som hører 
sammen. Eksempelvis ift. varmepumper: Hvor mange systemer og typer af systemer (så 
som luft til luft, luft til vand) findes der?  

Det er også muligt at rangordne svarene ved eksempelvis at bede kursisterne om at 
opliste og rangordne eksempelvis metaller, der korroderer andre metaller.  

Det kan være en god idé at bruge lidt forskellige typer MCQ-spørgsmål og svartyper. Dog 
aldrig så mange, at de forvirrer kursisterne. 
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Spørgeramme - Multiple Choice Questions 
 
 
Hvilken viden og hvilke sammenhænge vil du 
gerne teste deltagerne i inden for AMU-målene? 
 
Hvad er det vigtigste, de skal have tjek på?  
 

 

 
Hvilken lille problemhistorie vil være god at starte 
med? (Et system der ikke virker, fejlmeldinger, 
strømstyringsproblemer osv.). Du kan godt have 
flere i samme test.  
 

 

 
Er prøven en test til at lære stoffet, eller er det en 
test, der skal bruges som sluttest, for at 
kursisterne kan bestå kurset? 
 

 

 
Hvad tester prøven ikke, som du må teste på 
andre måder? 
 
Hvordan skal samspillet være mellem den 
teoretiske og praktiske prøve? 
 

 

 
Hvilken MCQ-testform passer bedst til det faglige 
stof, som skal testes? Vælg eksempelvis mellem: 

- Ja/nej spørgsmål og svar 
- Flervalg spørgsmål 
- Rangordningsspørgsmål 
- Forklarende svar 

 

 

 
Hvordan vil du vurdere, om du har lavet en god 
test?  
 
Hvad skal være kravet for at bestå den? Eks. 70 % 
rigtige? Evt. vægtning af spørgsmål? 
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Hvad vil du gøre ved de kursister, der ikke består 
prøven? Kan de gå om? Skal de have et nyt 
kursus eller bare en ny prøve? 
 

 

 
Hvordan vil du give feedback på prøven? Ved 
procentsatser på rigtigt og forkert eller ved en 
mere uddybet mundtlig feedback til den enkelte 
deltager? 
 

 

 
Må kursisterne bruge hjælpemidler, opslagsværk, 
gå på nettet? 
 
Skal det være en IT-baseret test eller er en 
håndskrevet bedre?  
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5.3. - Skriftlige prøver (cases m.m.) – hvordan gør du? 
Du kan som lærer lave forskellige grader af case- og problemorienterede beskrivelser af 
situationer. Samtidig kan kursisten enten individuelt eller som gruppe/makkerpar løse 
opgaven. På samme måde som de praktiske prøver, så er det en del af AMU-kursernes 
pædagogik, og en prøve vil derfor være en naturlig forlængelse af undervisningen. 
Svarene kan gives både mundtligt og skriftligt og fx. beregninger, tegninger m.m. kan 
indgå i opgavematerialet, men kan også stilles som krav til resultatet af prøven. 
Caseprøver er udbredt ved prøver med eksterne censorer, hvor det er muligt at foretage 
en votering mellem censor og lærer om kursistens præstation. 
 
En ulempe ved caseprøver kan være, at vurderingen af kursistens svar i en case vil være 
subjektiv fra den enkelte lærer. Dermed er der en risiko for, at kursisten hos én lærer 
ville dumpe og hos en anden lærer ville bestå. Det er en overvejelse du bør tage med i 
bedømmelseskriterierne. Tidsomfanget ved caseprøver er tit også omfattende, og 
dermed er det svært at kunne give et svar på, om prøven er bestået, mens kursisten er 
tilstede den sidste dag.  

 
Spørgeramme/anbefalinger til cases – skriftlige prøver 

 
 
Hvilke af de beskrevne AMU-mål egner sig særligt 
godt til at blive testet med cases? 
 

 

 
Find gode virkelige situationer, problemstillinger/ 
cases ude fra branchen. 
  

 

 
Tænk over, at jo mere du skriver, jo flere detaljer skal 
kursisten overskue.  En meget åben og kort case kan 
kræve, at kursisten selv definerer opgaven lidt.  
Eksempelvis kan en kursist skrive;” Der står i casen, at 
det er et gammelt hus, som elektriker siger jeg et hus 
fra før 1940 fordi elinstallationer dengang var…….” 
 
Kursisterne skal trænes i at arbejde med at løse cases 
for at kunne gøre det, eksempelvis til en afsluttende 
prøve. 
 

 



 

 22 

 

 
Hvilke hjælpespørgsmål vil du stille? Jo flere 
hjælpespørgsmål du stiller, jo mere ved kursisten 
præcist, hvad du vil have svar på.  
 
Jo mere åbent du laver casen og jo færre spørgsmål 
der er, des bedre skal kursisten selv være til at finde 
og pege på faglige problemstillinger i casen. 
 

 

 
Hvor gode er deltagerne til at skrive og bruge pc samt 
IT-redskaber og hjælpemidler?  
 
Hvor meget er skriftligt arbejde og dokumentation er 
en del af kursisternes arbejdssituation? 
 

 

 
Hvordan vil du rette opgaven og hvor lang tid må det 
tage?  
 
Står udbyttet mål med indsatsen for dig, kursisten og 
for arbejdsgiveren? 
 

 

 
Hvilken form for hjælpemidler må anvendes?  
 
Hvorfor/ hvorfor ikke? 
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5.4. - Beregnings-, tegnings- og dokumentationsprøver – 
hvordan gør du? 
 
På samme måde som caseprøverne er beregnings-, tegnings- og dokumentations-
prøverne en direkte forlængelse af undervisningen og dermed en fagligt relevant opgave 
for kursisterne.  
 
En vurdering af kursistens svar i en sådan prøve vil være subjektiv fra den enkelte lærer. 
Dermed er der en risiko for, at kursisten hos én lærer ville dumpe og hos en anden lærer 
ville bestå. Lærerne giver også udtryk for at tidsomfanget ved beregnings-, tegnings- og 
dokumentationsprøverne er omfattende, og dermed er det svært at kunne give et svar 
på, om prøven er bestået, mens kursisten er tilstede den sidste dag. 

 

Spørgeramme – beregnings-, tegnings- og 
dokumentationsprøver 
 
 
Hvad er begrundelsen for dit valg af denne 
eksamensform?  
 
Hvilke AMU-mål tester den især? 
 
Hvordan passer den med de opgaver, som 
kursisten skal løse på arbejdsmarkedet/hjemme i 
virksomheden? 
 

 

 
Begrund i opgaven, hvorfor opgaven er vigtig for, 
at deltageren kan løse nuværende og fremtidige 
opgaver i branchen!  
 
Altså målet med prøven. 
 

 

 
I hvilket omfang må deltagerne bruge 
hjælpemidler til opgaven?  
 
Skal resultatet kunne forklares mundtligt, 
eksempelvis som en dokumentation over for 
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kunden, andre fagpersoner, forsikringsselskaber 
eller lignende? 
 
 
Hvad har kursisterne sværest ved i disse opgaver? 
Og hvordan kan du hjælpe dem, når eller før de 
skal løse opgaven? 
 

 

 
Hvad vil du fagligt se efter, når opgaven skal 
rettes?  
 
Hvad er en god opgaveløsning, og hvad er en 
mindre god? Hvad er kendetegnene? 
 
Kan en beregning, tegning, dokumentation være 
delvis rigtig og forkert?  
 
Hvad gør du ved det, og hvordan vil du vurdere 
resultatet? 
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5.5. - Gruppeprøver –hvordan gør du? 
 
Der er mange grunde til at lade kursisterne arbejde sammen om opgaver i løbet af 
kurset. Det kan du gøre både som en del af pædagogikken, fordi det er den måde, man 
arbejder på i virksomhederne, og fordi det ofte virker motiverende for kursisten at skulle 
løse og forklare en arbejdsproces sammen med en anden. Læreren vurderer så løbende 
kursisternes arbejde individuelt og samlet.  
 
Man kan som lærer sætte en grænse, f.eks. ved to kursister, da det kan være svært at 
vurdere flere kursister sammen om en arbejdsopgave. Derudover kan kursister, der er 
usikre eller ikke har de fornødne kundskaber, ”gemme” sig. 
 
Samarbejde om opgaver i forbindelse med kurset har mange fordele og bør benyttes, 
men ved de afsluttende prøver på AMU-kurset kan det efter vores vurdering være 
problematisk ift. lærerens vurdering af, om en kursist er bestået eller ej. 
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5.6. IT-baserede spørgeskemaundersøgelser, MCQs m.m. – 
hvordan gør du? 
Der er mange spørgeskemaer på nettet, som er gratis eller kan købes som en del af en 
kontorpakke. Fælles for dem er, at de kan være gode til at genere spørgsmål og 
efterfølgende genere data af besvarelsen. De fleste uddannelsesinstitutioner har også 
LMS (learning management systemer), som indeholder denne funktion. Nogle AMU-
lærere bruger også apps som Kahoot og Socrative til deres test, som også kan bruges som 
en kombination af evaluering og MCQ.  

Eksempel på brug: Korte hurtige testspørgsmål før, under og efter et kursus kan hurtigt 
produceres i et sådan system. MCQ-test er oplagt at bruge i en spørgeskematest. Især ved 
udenadslære og ved entydig viden er denne type spørgeskemaer meget brugbare. Nogle 
kursussystemer indeholder mulighed for, at kursisterne kan teste dem selv og deres viden, 
inden et kursus vælges. Motivationsmæssigt kan det være en god idé at teste eget 
vidensmæssige niveau op imod kravene på kurset.  
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6. Bedømmelseskriterier for AMU-kurser 
– hvordan gør du? 
Formelt eksisterer der ikke bedømmelseskriterier for at bestå et AMU-kursus, og lærerne 
har, på de enkelte skoler, typisk nogle uformelle retningslinjer, som er en del af de 
pågældende lærere og lederes kvalitetsbevidsthed. Der er dog nogen forskel på typerne 
af AMU-kurser ift. bedømmelseskriterierne. Fx. er der på certifikatkurser med ekstern 
censur aftalte bedømmelseskriterier, hvorimod der på de øvrige AMU-kurser ofte er 
interne og uformelle retningslinjer for bedømmelse om en kursist har bestået eller ej. 

Vi kan i vores undersøgelse se at AMU-lærere og den udbydende skole, ofte uformelle 
kriterier, når de skal argumentere for, at en kursist ikke består et AMU-kursus. Dette kan 
være manglende tilstedeværelse, at kursisten ikke kan løse opgaverne undervejs typisk 
pga. manglende forudsætninger, eller at kursisten er åbenlyst umotiveret og 
uopmærksom (psykisk ikke tilstede). 
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Prøv at udforme bedømmelseskriterier for dit AMU-kursus 
 
Trin 1. – Hvad er dine mål og krav? 
Gennemgå dine AMU-mål og vurder, på hvilken måde du bør og kan bedømme den 
enkelte kursist.  
 

Trin 2. – du bør udarbejde et eksaminationsgrundlag 
Det vil sige, at din prøve eller dine prøver skal foreligge og være godkendt af din leder. 
Eksaminationsgrundlaget er den/de prøver, du har udarbejdet. Det kan være; praktiske 
prøver, skriftlige prøver, MCQ, mundtlige prøver, gruppeprøver, beregnings- tegnings- og 
dokumentationsprøver, praktiske udførelsesprøver, prøver med direkte 
observationseksempler og eksempler på scoringsark m.m. 

 
Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tages fra AMU-målene. Det vil sige, at skolen, 
inden for AMU-målene for kurset, kan udvælge de mål, der af skolen vurderes som de 
væsentlige. Alle mål og krav behøver således ikke være en del af 
eksaminationsgrundlaget. Det er vigtigt, at kursisten kender alle målene og især de mål, 
som skolen vurderer som de vigtigste fra undervisningens begyndelse. 
 

Trin 3. - Bedømmelsesgrundlaget 
Det er din og skolens opgave at afklare, hvilke elementer af produkter, processer eller 
præstationer, der skal indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især 
skal tillægges. Det er vigtigt, at kursisterne kender bedømmelsesgrundlaget fra 
undervisningens start.  

 

Trin 4. - Bedømmelseskriterier 
Her skal du, med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget, beskrive, i hvilken grad 
kursisten skal leve op til de væsentlige mål på kurset, når de skal til prøve. 
Bedømmelseskriterierne skal beskrive, hvad du og skolen forventer af en maksimums- og 
minimumspræstation i forhold til en bestemt opgaveløsning. Det skal desuden fremgå, 
hvordan skolen skelner mellem ”uvæsentlige” og ”væsentlige” mangler. 
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Eksempel på bedømmelseskriterier fra AMU-fjernvarmekursus 
 
Grad af målopfyldelse Kendetegn 
Ikke bestået/under middel ■ Store mangler i rapporten til kunden 

■ Generel manglende viden om de emner, der er 
gennemgået på kurset 

■ Pålægger den opdigtede kunde i prøven 
”unødvendigt” store udgifter pga. uvidenhed om 
faglige emner 

■ Holdningen til ”god kundeservice og kvalitet” 
■ Manglende forståelse for sammenhæng mellem pris, 

kvalitet og tid 
Middel ■ Forståelse for anlægget og for, hvordan det virker i 

praksis 
■ Kan rådgive kunden om drift og struktur på anlægget 
■ Kursister kan finde og påpege de mest 

hensigtsmæssige og nødvendige forslag til 
forbedringer 

■ Forståelse for at alle kunder og anlæg i princippet er 
forskellige 

 
Over middel ■ Kan anvise forskellige løsningsforslag 

■ Kan tænke og vurdere individuelt, så løsningerne 
passer specifikt til den enkelte kunde 

■ Særdeles god til at beskrive anbefalinger til kunden 
■ Have meget få fejl i den teoretiske prøve 
■ Have indgående forståelse af anlæg og 

energioptimering 
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Et skema til hjælp for udarbejdelse af 

bedømmelseskriterier for dit AMU-kursus 
 
Trin 1. - Hvilke AMU-mål bedømmer du ud fra: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Trin 2. – Dit eksaminationsgrundlag: 
 

 
 

 
 

 
 

Trin 3. – Dit bedømmelsesgrundlag: 
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Trin 4. Dine/skolens bedømmelseskriterier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad af målopfyldelse Kendetegn 
Ikke bestået/under middel • Eksempel: Overholder arbejdet ikke 

minimumskravene? Giv eksempler på, hvad der skal 
til. 

• Andre faktorer du ønsker at opsætte for IKKE bestået 
• ……………………….. 
• ……………………….. 
 

Bestået – middel 
præstation 

• Eksempel: Er arbejdet udført systematisk præcist? 
• Eksempel: Ser det godt ud? 
• Eksempel: Overholder det gældende standarder? 
• ……………………….. 
• ……………………….. 

 
Fremragende præstation - 
over middel 

• Eksempel: Er arbejdet udført, så det er visuelt flot?  
• Eksempel: Er der tænkt på fremtidssikring? 
• Eksempel: Er kunden indtænkt i opgaveløsningen? 
• ………………………. 
• ………………………. 
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Gør arbejdsopgaver og delkompetencer synlige for 
kursisterne 
Dette skema kan sammen med effektiv feedback bruges til et samlet prøve-setup for et 
helt AMU-kursus. Delopgaver og kompetencer synliggøres sammen med kursisternes 
forskellige standpunkter samt deres erfaringer. Desuden peges der på relevante 
fokusområder for opgaveløsning, så kursisten kan lære det, kurset kræver. 

Skemaet kan også bruges til kursisternes og lærerens forberedelse inden kurset. Det er 
også en mulighed at bruge skemaet ved praktik- og praksisoplæring i virksomheder. 

Skema-eksempel ”El-arbejde på et skib” 

Opgaveområde/kompetence 
områder. 

Har 
observeret 

Har 
prøvet 

Kan udføre/ 
signatur 
instruktør 

Andet 

Programmering af PID-
regulering 
 

    

Udskiftning af relæer 
 

    

Fejlsøgning på elektriske 
systemer og komponenter 
 

    

Indarbejdede 
sikkerhedsrutiner 
 

    

Anvendelse af relevant 
måleudstyr på et skib 
 

    

Dimensioner og indstilling af 
marine elektriske 
komponenter 
 

    

Forståelse af marine 
mekaniske og elopgaver 
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7. Feedback som en del af prøven – en 
anden måde at teste på 

 
Efter en række observationer af undervisning og særligt prøver er det vores vurdering, at 
systematisk feedback med fordel kan gøres til en større del af prøvearbejdet på AMU.  Der 
foregår faktisk allerede rigtig meget feedback til deltagerne på AMU-kurserne i dag, så det 
nye kunne være at styrke systematikken. 

Ifølge den australske uddannelsesforsker John Hatties forskning, om underviseres 
effektive handlinger i forhold til de studerendes læring, er feedback en af de mest 
effektfulde metoder til at styrke kursisternes læring. 

Hattie har udviklet et koncept for effektiv og systematisk feedback. Han opdeler feedback 
i tre perspektiver og spørgsmål, som må besvares. Formålet med feedback er i Hatties 
forståelse at reducere gabet mellem den lærendes nuværende forståelse/performance og 
det ønskede mål. 

I feedbackprocessen kan kursisten (den lærende) og læreren adressere kursistens læring 
ved at forfølge følgende opgaver: 

Lærerens opgave: Er at bidrage med passende udfordringer og konkrete mål og hjælpe 
kursisterne til at nå målene gennem effektiv feedback 

Kursisternes opgave: Er at øge indsatsen for og tilegnelsen af mere effektive strategier til 
opgaveløsning eller videnstilegnelse eller at afvise og eller sænke målene. 
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Effektiv feedback 
Effektiv feedback kræver svar på tre spørgsmål: 

1. spørgsmål: Feed up: Hvor er jeg på vej hen? Hvad er målet, jeg skal stræbe efter? 

2. spørgsmål: Feed Back: Hvordan performer jeg/klarer jeg mig? 

3. spørgsmål: Feed Forward: Hvad er det næste jeg skal gøre / arbejde med?  

Ud fra Hatties forståelse virker hvert spørgsmål på fire niveauer, som er vigtigt for læreren 
at indarbejde i sine test.  

Niveau 1 handler om opgaveniveau: Kursisterne og læreren vil indhente information om, 
hvor godt opgaver er forstået og udføres.   

Niveau 2 handler om procesniveau. Dette niveau handler om, hvorvidt informationerne 
fortæller læreren og den lærende, hvilke procesfærdigheder og tiltag, der er nødvendige 
at forstå og handle på for at løse en opgave.  

Niveau 3 handler om selvregulering: Feedbacken har til formål at guide kursisten og 
læreren i observation og refleksion af egne handlinger, målretning af handlinger og 
selvregulering af ændrede handlinger.  

Niveau 4 er et selvfokuseret niveau: Læreren og kursisterne får feedback på deres 
personlige adfærd og deres evne til effektivt at udføre en opgave og nå synlige mål.  
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8. Skal du teste undervejs eller til sidst 
på kurset? 
 
Når man taler om effekten af et kursus, er spørgsmålet imidlertid: Effekt med hensyn til 
hvad? Du kan vurdere effekten af et kursus, både ved det man kalder formative og 
summative prøveformer. I det følgende kan du se en beskrivelse af de to prøveformer 

Summative prøveformer er de afsluttende og sanktionsgældende prøver, som afgør om 
kursisterne har bestået/ikke bestået kurset.  Det vil ofte være hensigtsmæssigt at tænke 
i en kombination af forskellige former for summative prøver. Det kan være prøver, der 
afprøver forskellige typer af kompetence, fx. tester en nødvendig paratviden, eller det kan 
være en eksamen, der måler forståelse og kompetence til at løse et problem.   
 
Formative prøveformer er løbende prøver eller løbende feedback, der har til formål at få 
indblik i, hvor kursisterne er nået til ift. de ønskede mål med et kursus, og hvordan 
kursisterne kommer videre derfra. Formative prøver er ikke sanktionsbærende. 
 
Ofte tales der om summative prøveformer, når et kursus skal munde ud i et AMU-bevis til 
kursisterne, men det er vigtig, at du overvejer om ikke både summative og formative 
prøveformer kan indgå på samme kursus. John Hattie skriver i bogen Synlig Læring om 
effekten af test, at de kun er effektive sammen med feedback. Feedback behandles 
særskilt senere i denne guide. På de kurser, vi har observeret, har alle lærere lagt vægt på 
feedback som en del af bedømmelsen og kursisternes løbende progression på kurset. 
 
En kombination af formative og summative prøveformer kan være en god ide 
Det vil ofte være en god ide at kombinerer brugen af både summative og formative 
prøveformer. Det sker allerede på mange AMU kurser, det vigtige her at nok at tænke 
over, hvornår du som lærer bedst bruger den ene form og den anden. 
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9. Dit valg som lærer ift. elektroniske 
prøveformer 
 

IT er i forbindelse med prøverne på AMU-kurser ikke særligt udbredt endnu. Det kan 
skyldes mange forhold; faciliteter, tid, kompetencer hos kursisterne osv. Mange AMU-
lærere er dog begyndt at bruge f.eks. beregningsprogrammer til prøver og andre 
programmer og apps, som de selv havde udarbejdet, men ikke alle er udbredt til hele 
skolen.  

Så der er potentialer for, at du som lærer benytter IT-programmer mere, selvfølgelig kun 
hvis de kan understøtte din undervisningen og selve prøven. 

Neden for en lille oversigt over forskellige programformer du ville kunne benyttes til 
prøver: 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
 

  

Effekten af mediet 

Sværhedsgrad 

Video/Simulation
/VR 

Animation 
Stemme 

Lyd Musik 

Grafik 

Tekst 
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10. Eksempler på AMU-prøver og ideer til 
prøveformer inden for personlige 
kompetencer 
 

10.1. Inspiration til dig som lærer 
På de kommende sider er der eksempler på prøver fra AMU-kurset Fjernvarme og 
eksempler på prøver der tester forskellige arbejdsmarkedsrelaterede personlige 
kompetencer. 
 

Prøve 1. AMU-prøve:  A-certifikat Fjernvarme – den praktisk opgave 
Øvelsesboks nr. 1 - Opgavebeskrivelse: Driftstop 

Du er blevet kaldt ud til en kunde, som har en gasinstallation, hvor følgende apparat er 
opsat: Kedel med gasblæseluftbrænder og en gennemstrømningsvandvarmer (hvis 
denne findes i boksen). 

Der er driftstop på kundens varmeanlæg. 

Kunden fortæller dig, at der ikke er nogen lamper, der lyser, og at han har kontrolleret 
sikringer. 

Hvis der ikke er foretaget service indenfor det sidste år, bedes du gennemgå hele 
installationen. 
 
Øvelsesboks nr. 2 - Fejl på anlæg 
Der påføres 2-4 fejl. Fejlene markeres med afkrydsning. 

Regulator Gennemstrømningsvandvarmer Gasblæseluftbrænder 

 Afgangstryk for lav    Gasmangelsikring for høj 

     

    

Centralvarmeanlægget Gasinstallationen Varmestyring 

   Halv rørbærer mangler   
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Øvelsesboks nr.3 - Fjernvarme i bygninger 

Anlægget udføres som et direkte anlæg med blandesløjfe, og varmtvandsveksler (Termix 
20) 

Synlige rør udføres i ¾” sorte rør med gevindfittings. 

Anlægget tegnes som plantegning, i skitseform, og der laves en foreløbig materialeliste, 
inden den praktiske del af opgaven påbegyndes. 

Opgaven udføres i boks ud fra plantegninger, med løbende kvalitetskontrol, med vægt 
på overholdelse af mål, finish, lod og vage. Målene på opgavens komponenter er som 
nedenstående: 

• Afstand fra væg til Veksler:   1000 mm 

• Afstand fra Veksler til færdigt gulv   1000 mm 

• Færdigt gulv afsættes over beton    300 mm 

• Stikindføring fra værk over gulv   100 mm 

• Opgaven udføres med maks. +/- 2 mm afvigelse fra mål, samt lod og vage. 

• Der tages hensyn til isoleringsafstand 

• Anlægget udføres efter gældende regler i Aalborg Kommune. 

Den udførte opgave tegnes isometrisk efter udførelse og målsættes efter det udførte 
(dette skal evt. anvendes til isometrisk tegning på autoCAD senere på skoleopholdet). 

Der laves materialeliste med de anvendte materialer. 

Kvalitetssikringsskema udfyldes og underskrives løbende. 

Der laves en Drifts og brugervejledning ud fra anlæg (isometrisk tegning, 
kvalitetssikringsskema, trykprøvningsskema samt materialeliste vedlægges). 

Der skal afleveres til ”kunden” samt redegøres for anlæggets/komponenters virkemåde, 
type, osv. 

Efter anlægget er godkendt og afleveret, skal der laves en hårdlodnings øvelse efter 
vedlagte tegning. 

 
God arbejdslyst! 
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Prøve 2. - AMU-prøve - A-certifikat Fjernvarme – den 
skriftlig/teoretisk opgave 

Kursistens navn: 

1. Når driftstermostaten slutter, starter blæsermotoren på en gasblæseluftbrænder med 
forventilation. Der dannes ikke flamme, men den bliver ved med at forventilere, indtil 
strømmen afbrydes på vægkontakten. 

Hvad kan årsagen være? 

Fejl ved kontrolkassen 

Defekt tændingssystem 

Defekt magnetventil 

2. Gasbrænderen starter normalt op, men efter ca. 1-2 sekunder med flamme afbrydes 
gastilførslen og brænderen starter med at forventilere 

Dette forløb gentager sig, indtil strømmen afbrydes ved vægkontakten. 

Hvad kan årsagen være? 

Gasfilter i armaturrækken er delvist tilstoppet 

Defekt flammeovervågningssystem 

Gasmangelsikringen er stillet til for lavt tryk 

3. En gaskedel skal installeres. Brænderen er udstyret med en kontrolkasse, der har en 5 
sekunders fortænding. Ved fejlmontage byttes ledningerne til magnetventil og 
tændtransformer. 

Hvad kan der ske ved opstart? 

Der kan ske en forpufning 

Brænderen starter ikke  

Brænderen starter op, men der kan forekomme en kraftig ”brummen” 
indtil flammen er blevet stabiliseret. 
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4. Luftmangelsikringen på en gaskedel skal sikre? 

At der ikke udvikles CO ved forbrændingen 

At manglende blæsertryk medfører fejludkobling  

At blæseren er i drift. 

5. Hvad er den maksimale temperatur overkogningssikringen skal afbryde ved, hvis 
driftstermostaten svigter? 

90°C 

110°C 

120°C 

6. I hvilken situation vil en gaskedels kontrolkasse ”gå på rødt”? 

Kortsluttet ioniseringsstav 

Strømsvigt 

Gasforsyningssvigt 

7. En spejlprøve på en atmosfærisk gaskedel foretages for at? 

Forebygge forgiftningsulykker 

Forebygge risiko for skorstensbrand 

Kontrollere varmevekslers røgveje og aftrækkets funktion 

8. Hvilke forhold bestemmer blandt andet belastningen på en atmosfærisk brænder? 

Dysetrykket 

Husregulatorens afgangstryk 

CO2-indhold i røggassen 
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9. Friskluftsåbningen må undlades, hvis rummets tilslutningsværdi max er? 

1 KW/m3 

4 KW/m3 

0,25 KW/m3 

10. Et naturgasfyret apparat er godkendt og afprøvet til et tilslutningstryk mellem 17 og 
25 hPa. Hvad skal det ominelle tilslutningstryk foran apparatet være? 

18 hPa 

20 hPa 

Uden betydning, det skal bare være mellem 17 og 25 hPa 

11. Ved indregulering af gasblæseluftsbrændere skal O2 % korrigeres med? 

+3,5% 

-3,8% 

+3,8% 

12. Gasforbrugende apparater er opdelt i apparatkategorier. Hvilken af de nævnte 
apparatkategorier er korrekt anført, og må anvendes på Naturgas i Danmark? 

II 2L3B/P 

I 3B/P 

II 2H3B/P 

13. Funktionsafprøvning og indregulering af gaskedler må udføres af? 

VVS-installatører uden A-Certifikat 

VVS-installatørens ansatte medarbejdere 

Personer med et A-certifikat, ansat hos en VVS-installatør. 
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14. Skal et eftersyn af et gasfyret anlæg omfatte kontrol af skorsten/aftræk? 

Nej, det er kontrolleret ved nyopstart 

Det skal altid kontrolleres og renses for nedfaldet materiale. 

Der er ingen grund til kontrol, da det er et gasfyr. 

15. Hvor kan friskluftsåbningen til et anlæg med åbent forbrænding være placeret? 

Kan være monteret i ydervæg, dog min 300mm. over udvendigt 
terræn. 

Igennem tag 

Gennem loft fra tagrum 

16. Flere kedelleverandører omtaler i deres vejledninger, at deres kedel kan anvendes 
ved rumluftuafhængig drift. Hvad menes der med dette? 

At kedlen har åbent forbrændingskammer 

At kedlen er godkendt for tilslutning med balanceret aftræk. 

At kedlen må anvendes sammen med alle CE-godkendte balancerede 
aftræk. 

17. Hvor stort er luftbehovet i m3
n naturgas? Ca. luftbehov m3

n 

9 

 10 

 12 

18. Hvor mange kg vanddamp dannes der ved støkiometrisk forbrænding af 1 m3
n 

naturgas 

ca. 0,6 kg 

 ca. 1,0 kg 

 ca. 1,6 kg 
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19. Hvad er årsagen til, at kondenserende kedler tilsyneladende kan have en 
”nyttevirkning” over 100% 

Nyttevirkningen er beregnet på basis af gassens øvre brændværdi 

Nyttevirkningen er beregnet på basis af gassens nedre brændværdi 

Nyttevirkningen er beregnet på basis af gassens wobbeindeks. 

20. Hvorfor indreguleres gasblæseluftsbrændere efter kippunkts-metoden? 

For at opnå høj nyttevirkning 

For at have sikkerhed for højt luftoverskud 

For at undgå kondens i skorstenen 

21. Under opstart og efter frigivelse af gas melder en gaskedels kontrolkasse fejl ”på 
rødt”, uden at der har været dannet flamme. Ved genindkobling gentager forløbet sig. 
Hvad kan årsagen være? 

Defekt tændingssystem. 

Defekt luftmangelsikring 

Defekt gasmangelsikring 

22. Hvis en kontrolkasse ”går på rødt” er udkoblingen en? 

Sikkerhedsudkobling 

Reguleringsudkobling. 

Fejludkobling. 

23. Efter opstart af en gaskedel strømmer forbrændingsprodukterne i en kort periode ud 
ved trækafbryderen. Hvad kan årsagen være? 

For lille effekt 

 For koldt aftrækssystem 

 blokeret varmeveksler på gaskedlen 
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24. Du kommer ud til en kunde, der har en gaskedel tilsluttet en muret skorsten. Du er 
blevet tilkaldt fordi der er fugtpletter på skorstensvangen. Der er ikke monteret foring. 
Hvilken løsning vil du foreslå? 

Kontrollere aftrækssystemets tæthed 

 Foreslå kunden at få monteret en skorstensforing 

 Øge O2 % (Større luftoverskud) 

25.Gaskedlen hos en af dine egne servicekunder vil ikke starte pga. en 
reguleringsudkobling. Hvad vil du udføre ved udkald? 

Udbedre fejl 

Afprøve/tæthedsprøve fejlramt del 

Afprøve sikkerhedstider. 

26. Ved servicebesøg finder du en farlig gasinstallation. Kunden vil ikke have fejlen 
udbedret. Vil du? 

Ringe til Gasteknisk Center 

Ringe til Sikkerhedsstyrelsen 

Kontakte gasleverandøren og lukke for gassen 

27. Når en kedel er monteret med en vejrkompensering, tales der nogen gange om et 
såkaldt ”fodpunkt”. Hvad menes der med dette udtryk? 

Den laveste indstillede fremløbstemperatur på den valgte 
varmekurve. 

Den gennemsnitslige beregnede fremløbstemperatur på den valgte 
varmekurve 

Maks. Fremløbstemperatur på den valgte varmekurve ved -12°C 
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28. Du kommer ud til en kunde, hvor du kan se, at røggassrøret udmunder med et 
transparent (delvist forvitret) rør. Hvad gør du? 

Gør brugeren opmærksom på, at det bør skiftes til et UV-bestandigt 
rør snarest 

Ingenting, da det på visse kedelfabrikanter er i orden at anvende 
denne type røggasrør. 

Melder det til Sikkerhedsstyrelsen. 

29. En gaskedel med en premixbrænder har været i drift, mens et hus fik lagt nyt tag. 
Kunden klager over, at kedlen ofte går på fejl ”rødt”, efter taget er skiftet. Hvad er 
årsagen? 

Vindpåvirkning på tagfladen 

 Brænder delvist tilstoppet af snavs 

 Luftmangelsikring defekt 

30. Hvad skal man gøre, når man skal kontrollere fortrykket i en ekspansionsbeholder? 

Kedlen og/eller anlæg tømmes for vand (gøres trykløs). Herefter 
kontrolleres beholderens fortryk. 

 Man kontrollerer fortrykket med vand på anlægget 

 Hvis beholderens fortryk er under 2,5 kPa (bar) er det i orden 
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10.2. Nye prøveformer til at teste arbejdsmarkeds-
relaterede, personlige kompetencer 
De lærere der deltog i undersøgelsen, som denne guide tager udgangspunkt i, ønskede 
nye testmetoder og prøveformer, så de også kunne teste kursisternes 
arbejdsmarekdsrelaterede, personlige kompetencer i EL- og VVS-branchen.   

De nye prøveformer skal, ifølge lærerne kunne teste f.eks. følgende kompetencer: 

• Innovative kompetencer 
• Kundeservicekompetencer 
• Mersalgskompetencer  
• Samarbejdskompetencer 

Eksempel 1. AMU-prøve med vurdering af faglige, innovative og 
samarbejdskompetencer 
 
Eksempel med PLC og styring: Deltagerne gennemmåler ny teknologi og forsøger at 
forbedre dets performance. 

På et kursus om kredsløbsteori laver de studerende en række øvelser, hvor de skal 
opbygge, måle og fejlfinde på nogle simple kredsløb. Opgaven afsluttes med, at 
deltagerne skal sammensætte et komplekst praktisk produkt, i hvilke flere 
kredsløbsblokke og komponenter indgår.  De får at vide, at en konkurrent har udviklet et 
sådan produkt og får udleveret en beskrivelse af produktet.  

De får derefter til opgave at analysere produktet gennem eksperimenter og målinger med 
henblik på at udvikle et produkt, som er bedre og/eller billigere end konkurrentens.  

Deltagerne udvikler det praktiske produkt og beskriver det i en rapport. Målgruppen for 
rapporten er en udviklingsafdeling i en produktionsvirksomhed. Fordele og ulemper samt 
kritik af eget produkt medtages i beskrivelsen. 

Deltageren får ligeledes til opgave at vurdere sig selv og samarbejdet i gruppen samt 
gruppens evne til at generere nye ideer, give feedback på hinandens samarbejde og opnå 
et godt resultat. 

Prøven kan foretages med eller uden intern eller ekstern censor. Der kan gives karakterer 
eller bestået/ikke bestået ift. de faglige mål, suppleret med "blødere innovative og 
samarbejdsorienterede kompetencemål". 



 

 47 

 

Eksempel 2. AMU-Prøve med vurdering af faglige og 
kundeorienterede kompetencer  

Caseopgave til vurdering af elektrikere med fokus på mersalg, kundeservice, 
tilbudsgivning og kundedialog:  

Caseopgaven tager udgangspunkt i et kundebesøg. En kunde står midt i opbygning af sit 
bryggers.  Familien består af to voksne og tre børn i alderen 5, 14 og 22 år. Det er 
manden, der ringer til elektrikeren. Han ønsker tre bud fra elektrikeren på følgende: 

1) Hvordan lys og optimal brug og oplevelse af rummet kan være? 
2) Hvordan det sikres, at huset/bryggerset, hvor alle elinstallationer er samlet, 

bliver funktionelt og praktisk for familien i en travl hverdag? 
3) Det skal være konkurrencedygtige priser. 

Huset er ombygget flere gange, men er oprindeligt fra 1840. Et fotografi af familien og det 
rå rum udleveres. Deltagerne kan arbejde to og to med opgaven. 

Til prøven præsenterer grupper to og to hinanden for deres respektive forslag. Den ene 
gruppe agerer kunder sammen med underviseren, mens den anden gruppe præsenterer 
deres forslag. Der er udarbejdet et vurderingsark til at bedømme præsentationerne, 
netop for at give en mere ens og mere "objektiv" vurdering af præsentationerne. 

En afgørende opmærksomhed på AMU-kurser bør tillægges 
det særlige ved erhvervskundskaber. Nemlig at teoretisk 
viden ofte er indlejret i praktisk opgaveløsning, som er AMU-
deltagernes primære tilgang på kurserne. For at synliggøre 
dette i prøven, er der i vurderingsarket også personlige 
kompetencer som eksempelvis kundeoplevelse. 
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Eksempel 3. AMU-prøve med vurdering af problemløsnings-
kompetencer 
 

Beskrivelse: 
Oprindeligt er denne prøve ikke en afsluttende prøve, men en prøve undervejs i kurset, 
der skal hjælpe deltagerne med at fejlfinde på kedler, kølesystemer, pumper og anlæg.   

Et samlet anlæg med indbyggede fejl er opbygget. Deltagerne kommer i hold eller 
enkeltvis ind i boksen med opstillingen. Formålet er, at deltagerne systematisk skal 
gennemgå anlægget, samt teste deres viden om komponenter, styring, pneumatik, gasser 
tryk og viskositet, samt finde frem til fejl på anlægget.  

Fejlene kan fx. være: 
• Forsnævringer i rør, der gør dem kolde, hvor de burde være varme 
• Forkert gas- og trykindstilling uden, at det udgør en sikkerhedsrisiko 
• Brug af forkerte materialer ift. fx et korrosionsindex  
• En pumpe der sætter ud 
• Forkert dimensionering ift. opvarmning og afkøling af rummet 

Vurdering:  
I vurderingen blev der typisk set efter  følgende forhold: 

• Hvilken systematik kursisten brugte til at fejlfinde 
• Fandt deltagerne alle fejlene 
• Hvordan kunne deltagerne, hvis de blev spurgt, begrunde fejlene. Altså deres 

brug af viden i praksis blev vurderet. 

Anvendelse: 
Prøven kan bruges på mange måder. Eksempelvis i forbindelse med en 
kompetenceafklaring og ved afkortning af AMU-undervisning. Den kan bruges i alle faser 
af AMU-undervisning før, under og som afslutning på et forløb. 
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