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Inspirat

Simon Ditlevsen (f.1965): Folkeskolelærer og 2. holds træ-

ner i Silkeborg. Har mange års trænererfaring og har spe-

cielt arbejdet meget med årgangssvømmere bl.a. i lands-

holdsregi. Formand for svømmeudvalget i DGI

Hammerum Herred.

Carsten Jokumsen (f.1975): Har været aktiv træner siden

1995. Medlem af Vandidrætsudvalget i DGI Storkøbenhavn

og suppleant i DGIs landsudvalg i svømning. Fra 2001-

2004 svømmeskoleleder for Svømmeklubben København.
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tion
- Men den er en nødvendighed, for ellers mister undervis-

ningen sin fascinationskraft, og eleverne mister lysten. En

af de løbende opgaver for enhver svømmetræner er derfor

at opsøge ny inspiration.

Der findes masser af bøger med lege for børn, der findes

masser af gode tips til sjov indlæring af en eller flere stilar-

ter, og der er altid masser af inspirationskurser at tage på.

Kort sagt: Inspirationen er der, det handler blot om at

tage imod den.

Med dette første hæfte (af forhåbentlig mange) vil vi

gerne komme med inspiration og idéer til den daglige

undervisning af mange forskellige målgrupper. Formålet

med hæftet kombineret med øget online aktivitet - som

du kan læse mere om i dette hæfte - er ganske enkelt at

gøre det nemmere for dig at finde rundt i de mange til-

gængelige informationer.

Samtidig er det også vores håb, at dette hæfte og hjem-

mesiden www.dgi.dk/svoemning vil udvikle sig til at blive

en stabil kilde til løbende inspiration for jer svømmetræ-

nere - og at I vil dele jeres erfaringer med jeres kolleger.

Brug idéerne frit og tag dem for hvad de er: Gode råd fra

træner til træner. Hæftets artikler og uddybende informa-

tion kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Har du selv en god idé (eller flere), så del den med andre

svømmetrænere. Klik ind på DGIs nye instruktørforum.

Følg linket på: www.dgi.dk/svoemning. Her kan du selv

skrive indlæg og uploade lege og aktiviteter, der kan deles

med andre undervisere.

Landsudvalget

kommer ikke af sig selv...



Er du nogen gange i tvivl om, hvordan du skal gribe 

undervisningen an, når svømmerne når op på et vist niveau? 

Her får du nogle gode råd fra en erfaren træner på området. 

Det handler blandt andet om at give noget af sig selv

- gode 
Retningslinier og...

Lær svømmerne at være svømmere
> At svømning handler om mere end at svømme 

frem og tilbage, men også om holdninger og 

indstilling til den daglige træning, kammeratskab 

og ambitionsniveau.

> At det ligeledes handler om dedikation, om at 

arbejde - sommetider hårdt - for et mål.

> Selvdisciplin, fairness og at prioritere sin tid.

> At alsidighed er en styrke.

> At det handler om at være en del af noget større - 

en klub og et fællesskab - drag gerne disse ting 

ind i dine samtaler med svømmerne.

En svømmer skal være svømmer først, og siden kan ved-

kommende blive brystsvømmer, flysvømmer etc. Grunden

er, at for tidlig specialisering kan øge risikoen for, at

svømmeren mister interessen for svømning. Mentalt set

er det sjovere for de fleste at have flere strenge at spille

på. Alsidighed i træningen og til stævner vil udvikle svøm-

mernes motorik hurtigere end ensidighed - og hvem ved i

virkeligheden, hvad en 10-årig bliver god til som 20-årig?

Lær svømmerne at kende 
som mennesker
> Det er afgørende at involvere sig i sine 

svømmeres liv uden for svømmehallen.

> Det er betydningsfuldt for den unge, at man 

spørger om, hvordan fodboldkampen gik i går

eller hvordan det går i skolen. Intet er for småt at 

spørge om. Det er interessen, der er afgørende.

> Motivér svømmerne ved at finde en balance 

mellem det der er nødvendigt/kedeligt, og det 

som er sjovt.



råd
> Tricket er at gøre det nødvendige sjovt. Sjov er 

ikke kun leg, men i høj grad at lære noget nyt.

> Kend deres mål - hvorfor kommer de? Kend deres 

delmål og kommentér det, når de forbedrer sig.

> Tag dem alvorligt.

Lær svømmerne at svømme 
teknisk korrekt
> Hvis du er i tvivl om, hvilket fokus din træning skal 

have, så brug tiden på teknikken.

> Det er altafgørende, at svømmerne lærer at 

svømme med så teknisk høj standard som muligt.

> Brug så mange indlæringsmidler som muligt.

> Tal til dem, vis dem, tag fat i dem og bevæg arme 

og ben på dem, vis videoer eller overtal ældre 

svømmere til at vise, hvordan de gør. Der er 

uanede muligheder. Nogle lærer bedst på den ene 

måde, andre på den anden.

Udholdenhed før sprint
> For 10-14 årige kommer udholdenhed før sprint

> Svømmere, der ikke har lært teknikken ordentligt, 

lærer den ikke gennem overdreven sprinttræning. 

Det langsommere tempo i konditionsserier vil 

derimod give svømmerne lidt mere overskud til at 

tænke på teknikken.

> Man skal træne/stimulere det, som naturligt alligevel 

udvikler sig i kroppen hos børnene.

> For årgangssvømmere vil det sige udholdenhed.

> Fordel en stor del af udholdenhedstræningen på 

benspark

> Benspark belaster ikke ny teknik helt så meget 

og behøver ikke kun være 10x50 ben, men kan 

med fordel være teknikøvelser, som har vægt på 

benene. Fx:

> 200 ryg hvor svømmeren svømmer:

> 50 meter med 6 benspark for hvert armtag og

> 50 meter rotér mellem mave- og rygliggende for 

hvert 3. armtag og

> 50 meter med 1 arm og

> 50 meter med 1 arm og den anden over vandet

> 200 bryst hvor svømmeren svømmer:

> 50 meter ben på ryggen og

> 50 meter hvor svømmeren skal "røre hælen" 

for hvert tag og

> 50 meter med 3 benspark pr. armtag og

> 50 meter med 2 benspark pr. armtag.

På den måde træner man både nogle tekniske 

elementer såvel som benene. Det er kun fantasien, 

som sætter grænsen. 

Lær svømmerne at undervise hinanden
og give hinanden feedback
> Vær ikke bange for at lade svømmerne undervise 

hinanden enten to og to eller i større grupper. 

Du kan fortælle dem, hvad de skal se efter hos 

hinanden, evt. efter de har set det på video.

> Svømmerne kan også arbejde mere frit og selv 

finde på.

> Det er som regel den, der står på kanten, som 

lærer mest, da den situation kræver, at 

svømmeren skal tænke over stilarten og arbejde 

bevidst med at formulere indsigter til andre.

Brug "sandwichmetoden" til feedback
"Sandwichmetoden" går ud på at pakke noget, de gør for-

kert, ind i noget, de gør rigtigt. Fx "Jørgen, dit benspark

ser rigtigt kraftfuldt ud, men du skal ikke bøje så meget i

knæene, og bliv ved med lave de gode vendinger, du har

gjort hidtil".
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> Feedback skal være konkret og specifik.

> Alt for generel feedback hjælper ikke. 

Fx er feedbacken "Jørgen, dit armtag ser godt ud" 

ikke specifik nok. Hvad er det ved Jørgens armtag, 

som ser godt ud? Er det den måde, han laver 

fremføringen på? Er det hans isætning?

> For meget feedback kan forvirre mere end gavne.

> En eller to ting er nok ad gangen.

> Svømning er svært, så vær tålmodig.

Altså: Vær præcis. Begynd med det simple.  Ros deres

fremgang. Brug almindelige ord. Brug ordbilleder. Start

med noget kendt. Vær vedholdende - nogle skal mindes

om tingene mere end andre. Undervis i deres øjenhøjde,

det vil sige tal et sprog de kan forstå. Dine svømmere skal

være sikre på, at du holder øje med dem. Husk, hvad de

hver især har som personlige fokusområder og kommen-

ter det, når de forbedrer sig.

Overvej altid en given series kvaliteter
> Lad (næsten) aldrig svømmerne bare svømme 

f.eks. 10 X 100 crawl uden at give dem en eller 

flere kvaliteter at arbejde med.

> Disse kvaliteter kan være tekniske og taktiske 

detaljer samt selvfølgelig tempoet. Men hvert 

tag, hver bane, hver vending etc. er en mulighed 

for at forbedre sig.

> Samtidig med at holde tiden, kan man arbejde 

med indsvømningen til vendingerne, antallet af 

tag, høje albuer osv. Der er nok af muligheder.

> Uerfarne svømmere skal have prioriteret, hvad de 

skal arbejde med.

Lær svømmerne at stævner er 
muligheder for at lære
I bund og grund er stævner til for at svømmerne har en

mulighed for at lære nyt og evaluere den foregående træ-

ning/undervisning. Det er ikke blot progressionen i tider,

man kan fremhæve og fokusere på til stævner. Der er et

hav af andre facetter, som kunne være det primære til et

stævne eller et givent løb, f.eks. tekniske detaljer som

starter, vendinger og svømmeteknikken eller taktiske

overvejelser.

> Svømmerne skal lære at se på deres egen 

udvikling som det primære ved stævnerne.

> Ofte hjælper det svømmerne til at slappe lidt 

mere af i forhold til de mere målbare resultater - 

tiderne, hvis de ved, at de skal fokusere på noget 

andet.

> Stævner giver mulighed for at udvikle respekt for 

egen indsats.

> Respekt for modstanderne til et stævne er 

ligeledes vigtig. Uden modstandere til at få det 

bedste frem i en selv, bliver det svært at udføre 

det helt store.

Information på internettet
På DGIs trænertorv har du mulighed for at finde alle gamle

artikler fra Krumspring. 

Adressen er: www.dgi.dk/traenertorvet

Terry Laughlin er en kendt amerikansk svømmepædagog,

som er meget illustrativ i sine forklaringer af de enkelte

teknikøvelser. Nogle af hans artikler kan findes her:

http://www.totalimmersion.net/

Læs mere om undervisning og pædagogik her:

Thomas Christiansen: "Gode råd til undervisere i svøm-

ning og vandaktiviteter" i Focus - Tidskrift for idræt, Nr. 1,

2004 pp.29-33 - En artikel med gode konkrete råd om at

formidle bedst muligt under de besværlige forhold en

svømmehal byder.

Kurt Lüders: "Observation og immitation - i forbindelse

med læring af færdigheder i idræt" " i Focus - Tidskrift for

idræt, Nr. 1, 2004 pp.32-36 - En meget informativ artikel

om måden man lærer på. Anvendelig i forbindelse med

brugen af svømmere som "hinandens træner".

Retningslinjer og 
gode råd...

DGI svømning



Vandrette
oplevelser



Udgangspunkt: Billedlotteri er et spil som mange

børn helt sikkert vil genkende. Vi låner konceptet, men

bruger nogle andre regler.

Materiale: Del et A4 ark op i 6-8 lige store felter og

vælg et motiv til hvert felt. Lav gerne 4-6 forskellige pla-

der. Disse plader er din skabelon, og motiverne skal være

så enkle, at de kan tåle at blive kopieret i en kopimaskine.

Hver spilleplade skal kopieres 2 gange for at få både plade

og brikker. Der skal typisk bruges 12 spilleplader pr. hold.

Det vil sige dobbelt sæt af både plader og brikker.

Spillet kan bruges ved at gøre papirspillepladerne våde, og

sætte dem fast på en plade. Brikkerne kan kun holde til en

eller to omgange, så sørg for at kopiere nok. Du kan også

vælge at laminere et sæt, således at spilleplader og brikker

bliver vandtætte. Dette vil koste ca. 100,- for et sæt med 6

spilleplader, men så har du også et spil, der kan holde i

Noget af det sværeste ved undervisning er gentagelsen,

som er nødvendig for at lære svømmebevægelserne

ordentligt.

Hvordan strukturerer man sin undervisning så det ikke

bliver banesvømning fra start til slut, men så børnene

alligevel får lavet en masse? 

Billedlo
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mange sæsoner. Husk at der skal være min. 5 mm luft på

alle fire sider af papiret, for at lamineringen kan holde

vandtæt.

Metode: Billedlotteriet bruges som en slags puslespil.

Man giver børnene en plade hver, eller lader dem være

sammen to og to om en plade. Inden øvelsen går i gang,

har man selv eller assistenten lagt brikkerne på en lang

række ved den modsatte kant. Nu kan man så sætte bør-

nene til at samle brikker til pladen.

> Lad børnene hente én brik ad gangen

> Lad børnene gøre noget bestemt, når de henter 

brikkerne

> Svøm med plade og plask ben, hop som en frø, glid 

gennem vandet osv.

> Lav gerne en ny øvelse for hver brik der skal hentes.

> Øvelsen kan sagtens laves flere gange eller ad flere 

omgange i løbet af en undervisningsgang.

Tilpasning: Billedlotteri som beskrevet ovenfor passer

bedst som struktur på undervisning af nybegyndere og let

øvede børn på lavt vand (ca. 4-6 år). Små børn lader sig

ikke mærke med at skulle hente de samme brikker flere

gange. Legen kan ændres og tilpasses afhængig af, hvor-

dan ens hold fungerer. Kun fantasien sætter grænser.

Man kan også bruge billedlotteriet til større børn i det

dybe bassin. Placér fx brikkerne ved den ene ende og lad

børnene arbejde i hold med at få fyldt en spilleplade. Igen

skal de lave forskellige øvelser, mens de henter brikkerne.

Man kan montere brikkerne på nogle tungere metalplader

og lade børnene hente brikkerne under vandet. Eller hvad

med at …

- igen er der et hav af muligheder.

Alternativer: Man kan i stedet for billedlotteri bruge

dykkerringe. Læg dem i en række på modsatte kant og lad

børnene hente ringene én ad gangen, mens de svømmer

på bestemte måder. Lad dem evt. også lægge forskelligt

farvede ringe på forskellige steder. Igen er formålet at få

børnene til at svømme en masse gange frem og tilbage.

Der kan utvivlsomt også laves strukturer på andre måder.

Tænk blot på hvordan børnene kan aktiveres, så de tror,

det er en leg, mens du får dem til at svømme det, de skal.

Information på internettet
Projekt Vandidræt i DGI Storkøbenhavn havde til formål at

arbejde med en alternativ tilgang til alle slags aktiviteter i

vand. I den forbindelse blev der oprettet et vandlegearkiv,

som stadig opdateres. Find lege og andre gode tips på:

http://www.dgi.dk/storkoebenhavn/vandidraet/vandle-

gearkiv.aspx

Desuden kan du selv uploade og kommentere lege på DGIs

nye instruktørforum. Følg linket på:

http://www.dgi.dk/svoemning

Læs mere om idræts- og vandlege
Walter Bucher: 1000 lege- og træningsøvelser til 

svømning, DUO, Aabybro 1988

Lars Kirkegaard: "Landaktiviteter som vandaktiviteter" 

i Focus Idræt, Nr. 2, 2002 pp.37-40

Kurt Lüders: "Lege med måtter i svømmehallen" i Focus

Idræt, Nr. 4, 2000 pp.114-117

Kurt Lüders: "Akrobatik i svømmehallen" i Focus Idræt, 

Nr. 1, 2001 pp.19-21

Steen Bjørn Pedersen: Vand og leg - et væld af idéer, DGI,

Vejle 1994

otteri
som strukturerende værktøj



Brug hi
Kend dine stærke og svage sider
Som træner er det meget vigtigt, at man ved, hvad man er

god til - og især hvad man ikke er god til. Så kan man nem-

lig bede om hjælp.

> Måske har man svært ved at overskue, hvordan man 

bedst lærer børnene at slå kolbøtter.

> Skal man stå på kanten og vise det og lade hjælpe-

træneren assistere børnene i vandet?

> Eller er det bedre, at hjælpetræneren fungerer som 

øjnene på kanten, mens træneren instruerer børnene 

i bassinet?

Har man svært ved at forklare hvordan børnene skal slå

kolbøtter, er den sidste løsning klart den bedste. Mens en

træner, der med ord og fagter formår at få børnene til at

forstå konceptet bag kolbøtter, med fordel kan blive på

kanten og lade hjælpetræneren give børnene en hånd.

Brug hjælpetræneren til at styrke 
dine svage sider
Hjælpetræneren er ikke trænerens forlængede arm. Han

eller hun er snarere underviserens bedre halvdel. Vær kon-

kret i dine krav - ellers er det svært at opfylde dem.

> Kan du ikke råbe alle svømmerne op, så del opgaven 

med hjælpetræneren.

> Har hjælpetræneren en god leg, så lad hjælpetræneren 

præsentere denne.

> Undgå at blive for træt ved at lade hjælpetræneren 

gennemgå en eller flere øvelser med børnene. Husk at 

vejlede hjælpetræneren om det forud for timen.

Hvis man skal rette et teknisk element hos svømmerne,

kan det være meget svært at overskue et helt hold ad

gangen. Bed aldrig hjælpetræneren om at "holde øje med

den halvdel og ret dem, der gør det forkert". Gør hvad for-

kert, kunne man med rette spørge. Pointen med hjælpe-

trænere er, at de endnu ikke er færdiguddannede. Derfor

kan man som træner heller ikke forvente, at de ved, hvad

de skal kigge efter, eller hvordan de skal rette det.

> Forklar i stedet hvilket element svømmerne nu skal 

træne, og dermed hvad der nu skal kigges efter.

> Forklar dernæst hvad en mulig besked til svømmerne 

kunne være, og først derefter kan hjælpetræneren 

sendes af sted.

Beskeden kunne lyde: "Børnene skal nu træne crawlben-

spark. Du skal holde øje med svømmerne i højre bassin-

halvdel. Se efter om de plasker hurtigt nok med benene,

ellers skal du bede dem om at plaske hurtigere og sprøjte

noget mere med vandet."

Sæt ord på din undervisning - del din viden med hjælpe-

træneren.

> Det bedste du kan gøre både for dig selv og din hjælpe-

træner er at sætte ord på den undervisning, du leverer. 

På den måde får du givet dine erfaringer og din viden 

videre.

> Kan du lave fantasifulde løsninger på kedelige øvelser 

som crawlben eller flydeøvelser? Så fortæl din hjælpe-

træner, hvordan du gør.

> Er du god til at strukturere undervisningen, så tiden 

ikke føles lang for svømmerne? Det er også noget, som 

en hjælpetræner sagtens kan lære, men kun hvis du for-

klarer, hvordan du gør.

> Ofte vil man selv opleve en udvidet forståelse af 

mekanismerne bag undervisningen, hvis man skal sætte

ord på den undervisning, man leverer. Man lærer altså 

selv noget af at skulle forklare sig.

Træner og hjælpetræner
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nanden

Begrund din undervisning
> Du skal til enhver tid kunne begrunde de valg, du 

træffer, og den undervisningsform, du vælger.

> Du skal til enhver tid kunne redegøre for, hvorfor dine 

svømmere skal lave netop den øvelse, du beder dem om.

> Begrund altid dine valg over for hjælpetræneren.

> Ved at sætte ord på undervisningen, lærer både du og 

hjælpetræneren nogle vigtige ting om svømme-

undervisning… bare prøv det.

> Du opdager måske endda, at du ubevidst foretager 

nogle valg, som, når der sættes ord på, viser sig at være 

endog meget velbegrundede i den store sammenhæng.

Information på internettet
Hvis man vil udvikle sin bevidsthed om rollen som under-

viser, kan UNICEFs internetside "Teachers Talking" varmt

anbefales: unicef.org/teachers/ideas.htm Teksterne er

dog alle på engelsk.

DGI har en række artikler liggende på trænertorvet, hvor

du også kan finde information om mange andre relevante

emner: dgi.dk/traenertorvet 

Bruger I hjælpetrænere i jeres klub? Hvis I gør, så kender I sikkert

også de problemer, det kan give, når enten træneren eller hjælpe-

træneren ikke præcist ved, hvad den anden forventer. 

Når kravene fra den ene eller den anden part ikke står mål med

virkeligheden, vil det give nogle gnidninger
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Find lege og inspiration på hjemmesiden
Sammen med dette hæfte lanceres nogle nye funktioner

på DGI svømnings hjemmeside:

> Der er oprettet et nyt interaktivt forum for alle 

trænere, hjælpetrænere og andre med interesse for 

svømmeundervisning.

> Inspirationsartikler vil løbende blive lagt ud på 

hjemmesiden.

> Linksamlingen er udvidet og kommenteret, så det 

er blevet endnu lettere for trænere at finde videre ud 

på nettet.

> Der vil løbende blive suppleret med A/V materiale som 

instruktionsvideoer, interviews i form af lydklip mv.

Alle disse tiltag vil forhåbentlig være med til at inspirere

jer trænere i det daglige arbejde, men hvordan får man

mest ud af den nye hjemmeside?

Trænerforum
På www.dgi.dk/svoemning er noget af det første, man

finder en henvisning til, det nye trænerforum. Dette

forum er åbent for alle, og her kan erfarne såvel som grøn-

ne trænere og hjælpetrænere deltage i diskussionerne.

Der er en legedatabase, hvor både du og dine kolleger kan

beskrive spil, lege og andre aktiviteter, som kan bruges af

andre i den daglige undervisning. Når først legene er gjort

tilgængelige, vil de ikke blive fjernet igen, og således vil

der langsomt blive opbygget en database med masser af

inspiration. De første lege ligger der allerede. 

De enkelte stilarter har også fået hver deres plads. Her kan

deltagerne up- og downloade artikler og gode undervis-

ningsråd. Man kan spørge om tekniske problemstillinger

og håbe på, at en anden træner kan komme med et forslag

til en løsning. Husk at også DGI's erfarne amts- og landsin-

struktører er brugere af forumet, så de vil måske svare på

nogle af spørgsmålene.

Inspirationsartikler
Redaktørerne af hjemmesiden vil løbende bede erfarne

svømmefolk om at skive en lille artikel om et bestemt

emne eller en problemstilling. Disse artikler vil blive lagt

ud på hjemmesiden i pdf-format, så alle har mulighed for

at læse dem.

Nogle af artiklerne vil danne baggrund for yderligere

inspirationshæfter som dette, men vigtigst af alt vil alle

artikler være forsynet med henvisninger til bøger, artikler

og relevante links, så man altid kan finde mere informa-

tion.

Kommenterede links
Som regel kan man på emnerelaterede hjemmesider finde

en side med links til andre lignende sider. Det kan man

også på www.dgi.dk/svoemning, men her er linksamling-

en grundigt kommenteret, så man kan bedømme, om lin-

ket er relevant.

Det er ikke sikkert, at den information du søger, findes på

dgi.dk/svoemning, men siden vil være et godt udgangs-

punkt for videre søgning.

Multimediemateriale
De teknologiske muligheder udvides til stadighed. Det vil

vi forsøge at indarbejde, så inspirationsmaterialet på

hjemmesiden bliver udvidet med både billeder, lyd og

video. Hold øje med hjemmesiden og trænerforrumet,

hvor vi vil fortælle om kommende tiltag.

DGI svømnings hjemmeside skal være et sted, hvor man 

altid kan finde relevant inspiration, finde svar på spørgsmål. 

Den skal også skabe kontakter til andre trænere


