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Udfordringen
På trods af mange års fokus på mobilitet og 
praktik i udlandet for elever på erhvervss-
koler, er det stadig svært at øge antallet af 
elever, som tager i praktik i udlandet som en 
del af deres erhvervsuddannelse. Det er der 
forskellige forklaringer på. En er, at erhvervss-
koler og erhvervsskolelærere finder det svært 
at opbygge og fastholde pålidelige netværk 
med andre skoler i udlandet. Netværk som 
kan arbejde med mobilitet gennem flere år 
og danne et solidt udgangspunkt for mobilitet 
og akkreditering af resultater opnået gennem 
et praktikophold i udlandet. Det er svært for 
erhvervsskoler og erhvervsskolelærere at gen-
nemskue hinandens uddannelser, herunder in-
dhold, metoder, niveauer og evalueringsformer. 
I EU-sprog handler det om at kunne overskue 
og gennemskue kompetencer og læringsmål 

og læringselementer. Konsekvensen er at 
elever ikke altid får den akkreditering, som de 
har krav på efter et praktikophold i udlandet. 
AutoMOVET-projektet har netop dette problem 
som hovedtema og fokuserer i projektet på ud-
dannelsen til personvognsmekaniker. Projektet 
er et transfer-projekt, som bygger på erfaringer 
fra to prisvindende EU-projekter, MOVET I og 
MOVET II.

Resultatet
AutoMOVET projektet tager fat i ovenstående 
problematik ved at sammenligne seks forskel-
lige mekanikeruddannelser fra seks europæiske 
lande med udgangspunkt i erfaringer fra 
MOVET-projekterne.Projektet vil give et eksem-
pel på hvordan man tager fat på den vanskelige 
proces at sammenligne uddannelserift. emne-
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områder/undervisningsområder, niveauer, kom-
petencemål og præstationsstandarder. Denne 
proces vil resulterer i en oversigt over de seks 
landes uddannelser, en slags fælles referencer-
amme baseret på EU’s referenceramme EQF.
Formålet med projektet er desuden at give et 
eksempel på hvordan man bygger et fælles 
sprog og terminologi op, så man kan sammen-
ligne og forstå hinandens undervisningsaktiv-
iteter mm. Dette vil resulterer i en fælles kompe-
tencematrix, som dækker kompetenceområder, 
kompetencetrin/niveauer og undervisningsom-
råder for mekanikeruddannelsen. Denne matrix 
skal kunne bruges som en vejledning og en 
inspiration for andre autoskoler og netværk 
til at beskrive moduler og læringsaktiviteter til 
brug til praktikforløb. AutoMOVET-projektet vil 
lave beskrive seks eksemplariske automoduler 
med udgangspunkt i kompetence-matrix-

en og en taksonomitabel. Modulerne bliver 
afprøvet af lærere og elever fra alle seks lande. 
Autofaglærere skal afprøve om beskrivelses-
rammen og evalueringsrammen fungerer og 
eleverne skal afprøve om de forstår modulbes-
krivelserne og kan forstå modulindhold, aktivitet 
og evaluering. Pilotforløbet skal teste kvaliteten 
og anvendeligheden af kompetencematrix-
en, modulformularen, evalueringsformularen 
med særligt fokus på den reelle mulighed for 
akkreditering, med andre ord teste principperne 
i ECVET.
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Formål
At give EUD-skoler og EUD-lærere i mekani-
keruddannelserne vejledning og inspiration til at 
opbygge pålidelige og langtidsholdbare netværk 
med skoler i andre europæiske lande. Formålet 
er give et eksempel på hvordan man kan sam-
menligne uddannelser og give akkreditering for 
elevers aktiviteter og resultater opnået gennem 
en praktik i udlandet.

Målgruppe
Erhvervsskoler og erhvervsuddannelseslærere 
i uddannelserne til mekaniker i Europa. På læn-
gere sigt alle erhvervsskoler og deres lærere, 
idet projektets resultater bør kunne overføres til 
andre erhvervsuddannelser.

Forventede resultater 
• En oversigt over de seks partnerlandes mekan-

ikeruddannelse ift. den europæiske referencer-
amme EQF

• En kompetencematrix med kompetenceom-
råder, niveauer og undervisningsområder for 
personvognsmekanikeruddannelsen

• En taksonomitabel/oversigt

• Seks auto-moduler til praktik i udlandet/
internationale forløb

• Skema til beskrivelse af moduler baseret  
på kompetencematrixen inklusive evaluer-
ingsskema

• Skema til modulcertifikat

• Evaluering af pilotforløb med elever og 
lærere

• Procesvejledning til opbygning af netværk

• Hjemmeside www.automovet.eu

• Facebook-gruppe AutoMOVETz
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Sådan bruges CMCM kompetencematrixen
Hvert land har sit eget uddannelsessystem og 
sin egen måde at beskrive uddannelser, indhold 
og niveauer på. CMCM-skemaet er en oversigt, 
som hjælper med at sammenligne og beskrive 
indholdsområder og kompetenceniveauer er 
på den måde et redskab til et fælles beskrivel-
sessprog for mekanikeruddannelsen. CM-
CM-skemaet er delt op i fire hoved-kompeten-
ceområder og tre kompetenceniveauer. Denne 
oversigt udgør det første trin i CMCM-redska-
bet. På denne oversigt kan man finde de fire 

store kompetenceområder for en mekaniker-
profil/uddannelse: Vedligeholdelses og Service, 
Diagnosticering og Fejlfinding, Reparation, 
and Eftermontering. Man kan også finde de 
faglige hovedemner for mekanikeruddannelsen 
gældende i stort set alle lande i Europa. Der 
kan være nationale forskellige i forhold til nogle 
faglige emner og derfor indeholder emneover-
sigten kun de emner, som med sikkerhed er 
indeholdt i mekanikeruddannelsen i de fleste 
lande i Europa.

Module Title:

Competence areas

Steps of competence
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Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safeff ty and comfoff rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safeff ty

Appendix: Module and Car Mechanics Competence MatrixKompetence- og Undervisningsområder

	  
Procesvejledning	  til	  opbygning	  af	  netværk	  
	  
Hjemmeside	  www.automovet.eu	  
	  
Facebook-‐gruppe	  AutoMOVET	  
	  
	  
Overskrift	  side	  6	  	  
Kompetence-‐	  og	  Undervisningsområder	  
	  

Modul:	  

Kompetence område	  

Kompetenceniveau	  

Be
gy

nd
er

	  

Ø
ve

t	  

Av
an

ce
re

t	  

Vedligeholdelse,	  inspektion	  &	  
service	  

�	   �	   �	  

Diagnose	  &	  fejlfinding	   �	   �	   �	  
Reparation	   �	   �	   �	  
Eftermontering	   �	   �	   �	  

Hovedområder	  
Motor	   �	  

Bremser	   �	  

Styretøj	  og	  affjedring	   �	  

Transmission	   �	  

Sikkerhed	  og	  komfort	   �	  

Elektrisk	  udstyr	   �	  

Elektriske	  systemer	   �	  

El	  og	  hybridbiler	   �	  
Karosseri	  og	  autolak	  	   �	  
Kundeservice	   �	  
Sikkerhed	  og	  arbejdsmiljø	   �	  
	  
	  
	  
Sådan	  bruges	  CMCM	  kompetencematrixen	  	  (	  side	  6)	  
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Module Title:
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Maintenance, inspection & service
Diagnosis & fault nding
Repair
Retro t

Common Content Areas
Engine
Brakes
Steering and Suspension
Transmission
Safeff ty and comfoff rt
Electrical supply
Electrical systems
Special electrical cars/systems
Car body and paint
Customer service
Health and safeff ty

Appendix: Module and Car Mechanics Competence Matrix

	  
Hvert	  land	  har	  sit	  eget	  uddannelsessystem	  og	  sin	  egen	  måde	  at	  beskrive	  
uddannelser,	  indhold	  og	  niveauer	  på.	  CMCM-‐skemaet	  er	  en	  oversigt,	  som	  hjælper	  
med	  at	  sammenligne	  og	  beskrive	  indholdsområder	  og	  kompetenceniveauer	  er	  på	  
den	  måde	  et	  redskab	  til	  et	  fælles	  beskrivelsessprog	  for	  mekanikeruddannelsen.	  
CMCM-‐skemaet	  er	  delt	  op	  i	  fire	  hoved-‐kompetenceområder	  og	  tre	  
kompetenceniveauer.	  Denne	  oversigt	  udgør	  det	  første	  trin	  i	  CMCM-‐redskabet.	  På	  
denne	  oversigt	  kan	  man	  finde	  de	  fire	  store	  kompetenceområder	  for	  en	  
mekanikerprofil/uddannelse:	  Vedligeholdelses	  og	  Service,	  Diagnosticering	  og	  
Fejlfinding,	  Reparation,	  and	  Eftermontering.	  Man	  kan	  også	  finde	  de	  faglige	  
hovedemner	  for	  mekanikeruddannelsen	  gældende	  i	  stort	  set	  alle	  lande	  i	  Europa.	  
Der	  kan	  være	  nationale	  forskellige	  i	  forhold	  til	  nogle	  faglige	  emner	  og	  derfor	  
indeholder	  emneoversigten	  kun	  de	  emner,	  som	  med	  sikkerhed	  er	  indeholdt	  i	  
mekanikeruddannelsen	  i	  de	  fleste	  lande	  i	  Europa.	  
	  

Automekaniker	  kompetenceskema	  
Vedligeholdelse,	  inspektion	  &	  service	  

	  
Kompetence	  niveau	  

Begynder	   Øvet	   Avanceret	  
Eleven	  kan	  …	  
…	  under	  vejledning,	  
udføre	  vedligeholdelse	  i	  
forhold	  til	  fabrikantens	  
forskrifter	  og	  kundens	  
behov.	  

	  	  

…	  selvstændigt	  udføre	  
vedligeholdelse	  og	  
inspektion,	  finde	  fejl	  og	  
mangler	  i	  forbindelse	  med	  
vedligeholdelsen.	  
	  	  

…	  planlægge,	  løse	  og	  
udføre	  opgaver	  og	  service,	  
også	  i	  ukendte	  
situationer..	  
…	  klargøre	  biler	  til	  syn	  I	  
forhold	  til	  den	  gældende	  
lovgivning.	  

Diagnose	  &	  fejlfinding	  
	  

Begynder	   Øvet	   Avanceret	  
Eleven	  kan	  …	  
…	  under	  vejledning,	  finde	  
simple	  fejl	  i	  elektriske,	  
mekaniske,	  hydrauliske	  og	  
pneumatiske	  systemer.	  

…	  selvstændigt	  
diagnosticere	  og	  rette	  fejl	  
i	  komplekse	  kontrol	  og	  
reguleringssystemer.	  
	  	  

…	  planlægge,	  løse	  og	  
udføre	  omfattende	  og	  
kompleks	  diagnose	  og	  
fejlfinding	  på	  
netværkssystemer.	  

…	  rette	  simple	  fejl	  ved	  at	  
følge	  værkstedsmanualer.	  

…	  analysere	  
datakommunikation	  	  
imellem	  kontrolsystemer.	  
…	  bruge	  avanceret	  udstyr	  
til	  fejlfinding.	  
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Car Mechanics Competence Matrix (2)

Repair

Steps of competence

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... check disassemble,
change and assemble 
simple devices and systems 
follff owing standard plans.

... evaluate the condition of 
wear parts, make work plans 
and replace/repair parts, 
devices and systems in a 
routine or known situation.

... realize and carry out 
necesarry measurements 
and adjustment tasks.

... diagnose and eliminate 
faults in electrical supply 
systems.

... realize complications 
with memory and starting 
systems

... to provide estimation of 
repair e orts and re ect car 
value aspects.

... repair and/or replace parts
in complex systems.

... repair and/or replace
engine and transmission 
componenets using 
detailed professional ff
knowledge.

Retro t

Beginner Intermediate Advanced (EQF level 4)

The student will be able to ...

... modify and retro t
simple car parts follff owing 
manufactures instructions.

... retro t car parts and 
realize and carry out 
necesarry adjustments
within routine or known 
situations.

... analyze and identify 
customer wishes, plan and 
carry out retro tting and 
adjusting tasks follff owing 
producer instructions and 
statutory norms.

... analyze and evaluate 
consequences of 
modi cations and retro ts.
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CMCM – Kompetence Matrix for Personvognsmekaniker
CMCM-skemaet er der, hvor man kan finde 
den detaljerede beskrivelse af hvert kompeten-
ceområde- og niveau. Skemaet arbejder med 
tre kompetenceniveauer, Begynder, Øvet og 
Avanceret. I skemaet kan man finde en detal-
jeret beskrivelse af hvert kompetenceniveau un-
der et af de fire kompetenceområder. Dette ske-
ma har til formål at hjælpe EUD autofaglærere 
med at beskrive indhold og læringsmål til et 
internationalt autofagligt modul. CMCM-ske-
maet kan bruges til at skabe et fælles udgang-
spunkt og et fælles sprog mellem autoskoler 
fra forskellige lande. CMCM-skemaet er blot et 
af flere værktøjer, som kan hjælpe med at op-
bygge og skabe pålidelige og langtidsholdbare 
netværk. Skemaet skal bruges sammen med 
de andre værktøjer i AutoMOVET-projektet, så 
som skema til modulbeskrivelser, skemaer til 
evaluering og skema til diplom. Alle skemaer er 
frit tilgængelige for alle og kan findes

på www.automovet.eu. 
CMCM og Skema til Modulbeskrivelse
Formålet med CMCM kompetenceskemaet er 
at det skal arbejde sammen med skemaet til 
modulbeskrivelsen. CMCM kompetenceske-
maet er rygraden i alle andre redskaber i Auto-
MOVET projektet. Skemaerne er fleksible og en 
lærer kan frit krydse de kompetenceområder, 
niveauer og emneområder af, som er relevante 
for et modul. Redskaberne er meget nemme 
at arbejde med og giver hver lærer frihed til at 
beskrive en læringsaktiviteter og læringsele-
menter med udgangspunkt i et fælles sprog. 
Skemaerne til evaluering er ligeledes fleksible 
og her kan en lærer igen krydse relevante 
niveauer af, men skal selv udfylde og beskrive 
elementer af viden, færdighed og kompetence 
relevante for et modul.
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Taksonomiterminologi

Hvordan man bruger ordlisten med taksonomitermerne
Dette skema indeholder ord, som har en sam-
menhæng med de tre kompetenceniveauer i 
CMCM-skemaet. Ordlisten kan bruges som 
inspiration til at beskrive læringselementer i en 
modulbeskrivelse på enten Begynder, Middel 
eller Avanceret niveau. Ordlisten er med til at 

sikre at det er den samme terminologi, som bru-
ge i et netværk, når man skal beskrive sine mod-
uler og hermed også læringselementer. Ordlisten 
kan bruges som inspiration og kan selvfølgelig 
udbygges. Man kan med fordel lade sig inspirere af 
ECVET Tool Kit www.ecvet-toolkit.eu 

af	  hvert	  kompetenceniveau	  under	  et	  af	  de	  fire	  kompetenceområder.	  Dette	  skema	  
har	  til	  formål	  at	  hjælpe	  EUD	  autofaglærere	  med	  at	  beskrive	  indhold	  og	  
læringsmål	  til	  et	  internationalt	  autofagligt	  modul.	  CMCM-‐skemaet	  kan	  bruges	  til	  
at	  skabe	  et	  fælles	  udgangspunkt	  og	  et	  fælles	  sprog	  mellem	  autoskoler	  fra	  
forskellige	  lande.	  CMCM-‐skemaet	  er	  blot	  et	  af	  flere	  værktøjer,	  som	  kan	  hjælpe	  
med	  at	  opbygge	  og	  skabe	  pålidelige	  og	  langtidsholdbare	  netværk.	  Skemaet	  skal	  
bruges	  sammen	  med	  de	  andre	  værktøjer	  i	  AutoMOVET-‐projektet,	  så	  som	  skema	  
til	  modulbeskrivelser,	  skemaer	  til	  evaluering	  og	  skema	  til	  diplom.	  Alle	  skemaer	  
er	  frit	  tilgængelige	  for	  alle	  og	  kan	  findes	  på	  www.automovet.eu.	  	  
CMCM	  og	  Skema	  til	  Modulbeskrivelse	  
Formålet	  med	  CMCM	  kompetenceskemaet	  er	  at	  det	  skal	  arbejde	  sammen	  med	  
skemaet	  til	  modulbeskrivelsen.	  CMCM	  kompetenceskemaet	  er	  rygraden	  i	  alle	  
andre	  redskaber	  i	  AutoMOVET	  projektet.	  Skemaerne	  er	  fleksible	  og	  en	  lærer	  kan	  
frit	  krydse	  de	  kompetenceområder,	  niveauer	  og	  emneområder	  af,	  som	  er	  
relevante	  for	  et	  modul.	  Redskaberne	  er	  meget	  nemme	  at	  arbejde	  med	  og	  giver	  
hver	  lærer	  frihed	  til	  at	  beskrive	  en	  læringsaktiviteter	  og	  læringselementer	  med	  
udgangspunkt	  i	  et	  fælles	  sprog.	  Skemaerne	  til	  evaluering	  er	  ligeledes	  fleksible	  og	  
her	  kan	  en	  lærer	  igen	  krydse	  relevante	  niveauer	  af,	  men	  skal	  selv	  udfylde	  og	  
beskrive	  elementer	  af	  viden,	  færdighed	  og	  kompetence	  relevante	  for	  et	  modul.	  
	  
Taksonomiterminologi	  –(	  overskrift	  side	  10)	  
	  

Begynder	   Øvet	   Avanceret	  
Eleven	  kan	  udføre	  simple	  

vedligeholdelsesopgaver	  og	  andre	  
arbejdsrelaterede	  opgaver	  i	  
værkstedet	  og	  klassen.	  

Eleven	  kan	  udføre	  og	  har	  
en	  forståelse	  for	  

almindelig	  
vedligeholdelse,	  

justeringer	  og	  udskiftning	  
af	  dele.	  

Eleven	  har	  forståelse	  for	  
diagnose	  og	  analyse.	  

	  

• Komponentens	  placering	  
• Identificere	  	  
• Udvælge	  	  	  	  
• Genkende	  	  	  
• Opdage	  	  
• Demonstrere	  	  
• Beskrive	  
• Følge	  simple	  

instruktioner	  	  
• Beskrive	  simple	  opgaver	  	  	  
• Nævne	  simple	  

komponenter	  	  
• Udføre	  simple	  opgaver	  	  	  

	  

• Afmontere	  	  
• Udskifte	  	  
• Bruge	  simple	  

fejlfindingsmetod
er	  

• Udskifte	  simple	  
komponenter	  	  	  

• Undersøge	  
• Beskrive	  udført	  

arbejde.	  	  	  
• Reparere	  
• Justere	  	  	  
• Forklare	  	  
• Forstå	  	  
• Efterse	  	  

	  	  

• Diagnosticere	  	  
• Konkludere	  
• Analysere	  
• Evaluere	  
• Beskrive	  	  
• Redegøre	  
• Løse	  	  
• Tilpasse	  	  
• Håndtere	  komplekse	  

fejl	  	  
• Forklare	  

fejlfindingsmetoder	  
• Forklare	  komplekse	  

systemer	  	  	  
	  

	  
	  
Hvordan	  man	  bruger	  ordlisten	  med	  taksonomitermerne.	  (overskrift,	  s.10)	  
Dette	  skema	  indeholder	  ord,	  som	  har	  en	  sammenhæng	  med	  de	  tre	  
kompetenceniveauer	  i	  CMCM-‐skemaet.	  Ordlisten	  kan	  bruges	  som	  inspiration	  til	  
at	  beskrive	  læringselementer	  i	  en	  modulbeskrivelse	  på	  enten	  Begynder,	  Middel	  
eller	  Avanceret	  niveau.	  Ordlisten	  er	  med	  til	  at	  sikre	  at	  det	  er	  den	  samme	  
terminologi,	  som	  bruge	  i	  et	  netværk,	  når	  man	  skal	  beskrive	  sine	  moduler	  og	  
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Navn: Bert Schuilingh
Telefon: +31 6 20 60 78 40
Mail: bschuilingh@idcollege.nl

Kontakter 
Land: Litauen
Organisation: Kaunas Technical College
Navn: Aida Ilona Gruzinskiene
Telefon: +370 (37) 31 30 45
Mail: aida.gruzinskeiene@gmail.com

Land: Tyskland
Organisation: Technisch Universität Deutschland 
Navn: Markus Müller
Telefon: +49 8923335523
Mail: muller@tum.de

Land: Danmark
Organisation: SDE (Syddansk Erhvervsskole) 
Navn: Lone Olsen
Telefon: +45 20672785
Mail: lol@sde.dk

Land: England
Organisation: Bridgewater College 
Navn: Jon Harding
Telefon: +44 07725206505
Mail: HARDINGJO@BRIDGWATER.AC.UK

Land: Spanien
Organisation: San Viator
Navn: Alfredo Garmendia
Telefon: +34 619 788 165
Mail: a.garmendia@sanviator.com




