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For	  at	  kunne	  blive	  en	  god	  instruktør	  er	  det	  vigtigt	  at	  vide,	  hvad	  man	  anser	  som	  en	  
god	  instruktør.	  Ved	  til	  alle	  tider	  at	  evaluere	  sig	  selv	  op	  mod	  de	  egne	  opsatte	  kriterier	  
for	  at	  være	  en	  god	  instruktør	  ved	  man	  også,	  hvornår	  det	  er	  tid	  til	  forbedringer	  –	  eller	  
måske	  stoppe	  i	  rollen.	  	  

Du	  har	  sikkert	  allerede	  gjort	  dig	  mange	  tanker	  om,	  hvordan	  du	  vil	  være	  som	  
instruktør.	  Din	  holdning	  til	  dette	  er	  baseret	  på	  mange	  dele,	  og	  herunder	  også	  en	  del,	  
hvor	  du	  har	  set	  på	  andre	  instruktører	  –	  eller	  måske	  diskuteret	  emnet	  med	  andre	  
instruktører.	  	  

Opgave	  	  
For	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  bevidstgøre	  dig	  selv	  om	  præcist,	  hvad	  du	  definerer	  
den	  gode	  instruktør,	  du	  vil	  være	  og	  for	  at	  kunne	  diskutere	  med	  andre	  instruktør	  
kandidater	  skal	  du:	  	  

1) Medbringe	  følgende	  til	  eksamen	  i	  10	  eksemplarer	  (i	  valgfrit,	  men	  fysisk	  format):

a. Maks.	  én	  A4 side,	  hvor	  du	  redegør	  for,	  hvad	  der	  karakteriserer	  en	  god
instruktør, og	  hvordan	  du	  vil	  være	  en	  god	  instruktør	  –	  og	  hvordan	  du	  vil	  sikre,	  at
du	  til stadighed	  opfylder	  disse	  kriterier.

b. Maks.	  én	  A4i side,	  hvor	  du	  beskriver	  to	  situationer	  med	  en	  instruktør,	  der	  har
udført	  sit	  hverv	  hhv.	  godt	  og	  dårligt,	  og	  hvorfor	  du	  mener	  dette.
2) Præsentere	  ovennævnte	  til	  eksamen,	  for	  de	  øvrige	  instruktørkandidater	  samt	  IU.
Og	  samtidig	  sørge	  for,	  at	  der	  bliver	  debat	  om	  indholdet.	  Du	  skal	  styre	  denne	  debat.

Der	  er	  tavle	  og	  projektor	  til	  rådighed.	  	  
Din	  opfyldelse	  af	  punkt	  1)	  og	  2)	  samt	  deltagelse	  i	  debat	  ved	  de	  andre	  instruktør	  
kandidaters	  oplæg	  vil	  indgå	  i	  bedømmelse	  af	  din	  instruktøreksamen.	  

Er	  du	  Instruktør	  1´er	  kandidat	  skal	  du	  skrive	  om	  en	  Instruktør	  1´er.	  
Er	  du	  Instruktør	  2´er	  kandidat	  skal	  du	  skrive	  om	  en	  Instruktør	  2´er.	  
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