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Hvad skal

Dette hæfte er skrevet af:
Jørn Dam (f. 1965): Underviser pt. i svømning og pædago-
gik på Institut for Idræt, Københavns Universitet, uddan-
net samme sted (1989-1994). Tidligere ansat som idrætslæ-
rer i Københavns fængsler, på Politiskolen, initiativtager 
til og ansat i Projekt Vandidræt i DGI. Fra 1999-2005 med-
lem af DGI svømnings Idebankudvalg.

Carsten Jokumsen (f.1975): Uddannet Mag. Art. i medier og 
kommunikation. Har været aktiv træner siden 1995. 

Formand for Vandidrætsudvalget i DGI Storkøbenhavn og 
suppleant i DGI’s landsudvalg i svømning. Fra 2001-2004 
svømmeskoleleder for Svømmeklubben København.

Christian Kierkegaard (f. 1973): Uddannet cand. scient. i 
idræt. Tidligere underviser i DGI's kursusrække og på DGI's 
spotkurser. Arbejder til daglig for DGI Storkøbenhavn bl.a. 
med udvikling af vandidrætten i Storkøbenhavn.
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Hvad skal
... Når programmerne i tasken virker kedelige, når foræl-
drene har nogle meget konservative opfattelser af, hvad 
der skal læres, og når man står med flere håndfulde børn, 
som gerne vil have det sjovt, men som også skal lære 
noget undervejs? Hvis du føler, at du er groet fast i vante 
rytmer som svømmetræner, så kan du måske få noget ud 
af hæftet. Her er nemlig friske vinkler på gammelt stof.

I denne udgave af DGI svømnings inspirationshæfte kan 

du finde ideer til: 

Boldspil i vand:
At lege med bolde i vand har alle mere eller mindre prøvet 
– på stranden eller i svømmehallen – typisk i uformelt, 
uorganiseret regi. Det kan være sjovt, inspirerende og 
lærerigt. Men hvor mange har modtaget decideret under-
visning i boldspil i vand i forbindelse med svømmeunder-
visning? Hvis det handler om opvarmningssmåspil, under-
holdning til afslutningsarrangementer eller under ’fri leg’ 
sidst i lektionen, er der sikkert mange som vil svare ”ja, 
det har jeg prøvet”! Men det er muligt at undervise i bold-
spil i vand ud fra mange andre forskellige pædagogiske 
overvejelser og formål. 

Stilart i fokus – butterfly:
Butterfly-indlæring kan påbegyndes selv med små børn i 
før-skole-alderen. Delfin-, haletudse-, havfrue eller slan-
gesvømning – kært barn har mange navne; faktum er, at 
børnene synes, det er sjovt. Få inspiration til en række 
øvelser, som hver især fokuserer på bestemte aspekter af 
butterfly.

Stilart i fokus – brystsvømning:
Brystsvømning svømmet rigtigt, er lige så svært (og 
hårdt) som butterfly – men med brystsvømning er det bare 
meget nemmere at pladre gennem vandet og stadig få det 
til at se rigtigt ud. Brystsvømning er den sværeste stilart 
at lære, da den er meget motorisk krævende. Det er også 
den stilart, forældre oftest forventer, at børnene lærer 
først. Få inspiration til en række øvelser, som hver især 
fokuserer på bestemte aspekter af brystsvømning.

Teknik- og fejlretning – nu med video:
Videooptagelser er et godt værktøj til teknik- og fejl-
retning i svømmeundervisning. Dog kræves der en del 
specialiseret udstyr – eller rettere sagt: Det gjorde der. Nu 
kan man klare sig med et digitalt kamera og en computer. 
Udstyr som de fleste har adgang til. 

Brætspil i bassinet – alternativ træning:
Af og til er det nødvendigt at ryste posen og vende bun-
den i vejret på alle de gamle programmer man har brugt 
i tidens løb. At lade dem indgå som en aktiv del af et spil, 
hvor svømmerne spiller sig gennem dagens program kan 
være en måde at revitalisere gamle serier.

man nu finde på?
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Boldspil i vand ...

Som et simpelt pædagogisk metodisk redskab kan man 
som underviser benytte sig af ”spilhjulet”: Hvilke elemen-
ter ønsker man at vægte højt i undervisningen? Hvis det 
f.eks. er de sansemotoriske, er der formentlig mest tale 
om vandtilvænning, balance på og rotationer om bolden. 
Er det derimod sociale/etiske, er det måske mere oplagt 
at arbejde med velkendte spil hos deltagere som har basis-
færdighederne i orden. 
 
Hvad er det overordnede formål? Hvilken indstilling til 
spillet ønskes lagt for dagen? Hvilke regler gælder – og er 
de ens for alle? Er det et åbent eller lukket spil - er reglerne 
til forhandling eller ubøjelige?
 
Hvilke rekvisitter skal bruges – hvilke rekvisitter har vi? 
Med eller uden svømmefødder? Hvilken type bold skal 
vi spille med? Let eller tung: Badebold/bordtennisbold 
eller undervandsrugbybold/ishockeypuck. Hvilken form? 
Rund/alternativ form: Microbasketball/tennisbold eller 
rugbybold/frisbee. 
 
Hvordan skal der kunne scores? Skal man være flere sam-
men for at score i form af bandespil af den ene eller anden 
slags? Hvordan ser målet ud: Stort eller lille, stationært 
eller mobilt? På hele baglinjen eller den sorte streg på bun-
den eller i murerspande på kanten eller på bunden? Kegler 
på kanten – fire til hvert hold? Hulahopringe, som flyder 
på overfladen, står lodret på bunden eller er mobile, fordi 
deltagerne må svømme rundt med dem så længe hula-
hopringene er over vandet? Kan der scores både forfra og 
bagfra i målet? Eller fra flere vinkler: En plasticstol eller et 
bord som sættes på bunden? Rundt om et mål? 
 

Hvordan skal banen se ud? På den lange eller den korte 
led? På lavt eller dybt vand? Hele bassinet eller på afgræn-
set område? Fortsætter banen oppe på kanten i form af 
udvalgte medspillere, som kan spilles og må bevæge sig 
frem og tilbage på kanten? 
 
Hvor mange deltagere skal der være på holdene, og hvor 
mange hold skal være aktive ad gangen? Hvilke roller har 
de forskellige spillere: Hvem er anfører, målmand osv.? 
Skal der være en joker, som er med på begge hold? 
Hvordan er taktikken: Hvordan skal der angribes/forsva-
res? Er der mulighed for time-out? 
 
Når disse overvejelser inddrages, også gerne sammen med 
deltagerne, bliver boldspil i vand sjovt og spændende. 
Forhåbentlig vil du som underviser kunne se nogle mulig-
heder, så boldspil ikke kun er noget, du benytter som 
opvarmning eller til sidst som ’fri leg’.

Spilhjulet:
Model som hjælp og redskab til igangsætning, justering 
og udvikling af spil i vand.
Voldsomt inspireret af Niels Nordberg/Michael Thing - 
Boldspil på tværs, Birger Peitersen – Fodboldtaktik og Kurt 
Lüders - Boldaktiviteter i vand.

At lege med bolde i vand har alle mere eller mindre prøvet – på stranden eller i svømmehallen 
– typisk i uformelt, uorganiseret regi. 
Det kan være sjovt, inspirerende og lærerigt. Men hvor mange har modtaget decideret undervisning 
i boldspil i vand i forbindelse med svømmeundervisning? 
Hvis det handler om opvarmningssmåspil, underholdning til afslutningsarrangementer eller under 
’fri leg’ sidst i lektionen, er der sikkert mange som vil svare, ”ja, det har jeg prøvet”! 

Men det er muligt at undervise i boldspil i vand ud fra mange andre forskellige pædagogiske       
overvejelser og formål. 
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Boldspil i vand ...

Forslag til boldaktiviteter i vand:

Boldbasis
Beskrivelse
Kast frem og tilbage til hinanden. Ram ned i hula-hop-
ring. Flyd med bolden (hold den på maven). Sid på bolden. 
Se om svømmerne kan bevæge sig rundt, mens de sidder 
på bolden. Se om svømmerne kan komme op og stå på 
bolden. Se hvor lang tid svømmerne kan holde bolden 
under vandet, og hvor højt de kan få den til at springe op 
i luften. Svøm crawlben med bolden i hænderne. Svøm 
crawlarme med bolden mellem benene.

Formål
Alsidig træning, der styrker motorik og boldfornemmelse.

Målgruppe
Fra helt små nybegyndere til større børn – afhængig af 
øvelserne

Boldhelle-fangeleg
Beskrivelse
En fangeleg i hofte- til brystdybt vand - ca. 12 deltagere. 
Man udnævner 2 fangere og kaster 2-5 bolde i vandet. Man 
har helle, når man har en bold i hænderne. Er man ved at 
blive taget, må man kalde på de andres hjælp og en bold. 
Har man selv en bold, skal man hjælpe de andre, som er 
ved at blive taget, ved at kaste bolden over til dem.

Fangerne har hætter på, som skifter ejer, når de tager en 
ny kommende fanger. Tilpas antallet af fangere og bolde 
efter deltagerantal og færdighedsniveau.

Variation
Andre måder at have helle på - f.eks. at man skal stå sam-
men 2 og 2 eller skal stå på hænder - tænk selv i andre 
muligheder!

Formål
At prøve en fangeleg, hvor det gælder om at samarbejde.

Målgruppe
For de større børn ca. 8-12 år.

Vippebasket/vandbasket
Beskrivelse
Træneren ligger på 1-meter-vippen med en hula-hop-ring i 
hånden. Svømmerne deles i 2 hold. Holdene kan score ved 
at kaste bolden gennem hulahopringen.

Variation
Der må først scores, når mindst tre børn fra samme hold 
har rørt bolden, uden at det andet hold har rørt bolden.

For de minste svømmere kan ”bilringe” ligge som flydemål 
i hver sin ende. Hvert hold forsvarer sin egen ring og sco-
rer i modstandernes.

Formål
Vandtrædning, da hele spillet foregår i bassinets dybe 
ende. Desuden samspil. For de mindste svømmere, der 
spiller med flydemål, er der tale om en samspilsbetonet 
aktivitet.

Målgruppe
Hulahopring fra vippen er for de større børn ca. 8-12 år. 
Vandbasket med flydemål kan spilles også med mindre 
børn 4-6 år.

Partibold
Beskrivelse
2 hold af 5-8 personer spiller mod hinanden. Der scores 
ved, at bolden spilles rundt mellem spillere på samme hold 
fem gange, uden at bolden berøres af en modstander.

Variationer
Der skal være spilninger mellem fem forskellige perso-
ner. Bolden skal gribes og/eller må ikke røre vandet. 
Banestørrelse kan gøres mindre/større, eller vanddybden 
varieres for at tilpasse sværhedsgraden. Antallet af spil-
lere på hvert hold kan varieres. Der spilles parvis, hvor 
man holder hinanden i hænderne, den ene må modtage, 
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og den anden aflevere bolden til de andre par. Scoring ved 
at spille gennem en hulahopring, hvor bolden skal gribes 
af en medspiller på den anden side for at få point. Scoring 
ved at alle spilninger skal ske over en snor, der deler banen 
i to halvdele.

Formål
At gøre opmærksom på og øve tekniske eller taktiske 
elementer i boldspil i vand, at gøre opmærksom på nogle 
af mulighederne for fysisk træning ved hjælp af boldspil i 
vand og afprøve dem.

Målgruppe
For de større børn ca. 8-12 år.

Touch-rugby
Beskrivelse
2 hold af 5-8 personer spiller mod hinanden. Dette er et 
spil, hvor der ikke må tackles. Når man røres på skulderen 
af modstander, skal bolden afleveres, og man skal have 
lov til at aflevere uden alt for tæt opdækning. Hvert hold 
forsvarer en bassinkant og scorer på den modsatte. Der 
scores ved at lægge bolden på kanten af bassinet.

Variation:
Afhængig af deltagernes færdigheder og fysisk formåen 
kan man vælge at spille i den dybe ende af bassinet eller 
på langs i bassinet. Det er oplagt at begynde med at spille 
på tværs i 25 m bassinet på det lave og så prøve at spille på 
det dybe eller på langs på et senere tidspunkt.

Formål
Strategisk betonet målspil, hvor det angribende hold hele 
tiden skal tænke i bevægelse uden bold og hele banens 
bredde.

Målgruppe
For de større børn ca. 8-12 år.

Stor-bold rugby
Beskrivelse
2 hold af 5-8 personer spiller mod hinanden. Dette er et 
spil, hvor der må tackles, skubbes, hives og trækkes. Når 
man ikke har bolden, eller slipper den, må man ikke læn-
gere tackles. Der scores ved at lægge bolden på kanten af 
bassinet. Mere fysisk betonet udgave af touch rugbyspil.

Variation
Afhængig af deltagernes færdigheder og fysisk formåen 
kan man vælge at spille i den dybe ende af bassinet eller 
på langs i bassinet.

Formål
Strategisk betonet målspil, hvor det angribende hold hele 
tiden skal tænke i bevægelse uden bold og i hele banens 
bredde. Godt spil til fysisk træning i vand for de lidt større 
svømmere.

Målgruppe
For de store børn fra ca. 12 år.
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Frispilning
Beskrivelse
Boldspil med scoring ved spilning af en medspiller som 
svømmer op gennem en flydende hulahopring og griber 
bolden. Bolden skal gribes, lige når den blev spillet - man 
må ikke bare stå i ringen og vente på bolden.

Variation
 Antallet af hulahopringe kan variere, men typisk skal der 
være mellem 2 og 4. Afhængig af holdstørrelse og strate-
gisk formåen kan 2 være for få og 4 for mange. Kan også 
spilles med en større mål-zone ved bassinets ender.

Svøm med bolden op igennem hulahopringen/bilringen 
og spil en fri medspiller uden for, som skal gribe bolden, 
før det tæller som en scoring.

Kan eventuelt spilles med svømmefødder på.

Formål
Spillet betoner bevægelse uden bold og spilbarhed. Kan 
meget nemt, når det er prøvet et par gange, blive til et 
spil, som også vægter forsvar/mandsopdækning.

Målgruppe
For de større børn fra ca. 6 år.

Tchoukball i vand
Beskrivelse
2 hold af 5-8 personer spiller mod hinanden. Et tchoukball- 
mål sættes op i hver ende af banen. Scoring: Når bolden 
spilles ind i tchoukballmålet (nærmest en lille minitram-
polin sat på højkant) og derefter gribes af en medspiller 
i luften uden at have ramt vandet. Spilles uden fysisk 
kontakt evt. efter touch-rugbyregler - dvs. ved berøring 
på skulderen skal man have lov til at aflevere bolden til en 
medspiller, men den skal spilles med det samme. Det er 
ofte nødvendigt med en restriktion i forhold til opdækning 
af målet, hvis der spilles, hvor deltagerne kan nå bunden 
eller sætte af på den - enten i form af en regel om at man 
skal stå mindst 1 m. fra kanten - eller rent fysisk ved, at 
man sætter en tyk flydemåtte ca. 1 m i bredden fast lige ud 
for målet, så det forsvarende hold ikke kan komme tæt-
tere på end flydemåtten tillader - eller ved at spille på dybt 
vand, så man ikke vil  kunne dække målet fuldstændigt 
hele tiden.

Variationer:
Har man ikke tchoukballmål hjemme i sin svømmehal 
(hvilket de færreste har) kan man spille det med levende 
mål, hvor 1 spiller fra hvert hold står på kanten i stedet for 
målet. Scoring foregår i stedet ved, at spilleren på kanten 
skal modtage bolden fra en af sine medspillere nede i van-
det og derefter - dirigere - bolden ud til en ny medspiller, 
som skal gribe bolden. Der kan være forskellige måder at 
”dirigere” bolden på: Med børn kan det være tilstrækkelig 

svært bare at gribe bolden og kaste den ud til en anden 
medspiller; med unge og voksne kan det være et ”bagger-
slag” fra volleyball, en indersideaflevering eller et hoved-
stød fra fodbold.

Formål
At gøre opmærksom på og øve tekniske eller taktiske 
elementer i boldspil i vand; at gøre opmærksom på nogle 
af mulighederne for fysisk træning ved hjælp af boldspil i 
vand og afprøve dem.

Målgruppe
For de større børn fra 8 år.

Spil med bevægelige mål
Beskrivelse
Hvert hold på 5-7 spillere er i besiddelse af en hulahop-
ring, som én bestemt person skal holde i hænderne lodret 
over vandoverfladen. Undervejs, fx ved scoring, kan man 
skifte, så det er en anden som holder ringen. Der scores 
ved aflevering til en medspiller gennem hulahopringen. 
Begge holds spillere kan bevæge sig frit over hele banen - 
på tværs i den lave ende eller på langs i et 25 m bassin, hvis 
alle er gode svømmere – også hulahopringholderen.

For holdet med bolden gælder det om at foretage en spil-
ning gennem hulahopringen til en medspiller, hvilket 
giver point, når det lykkes. Efter scoring får modstander-
holdet lov at give bolden op.

Formål
Vægter bevægelse med og uden bold, udnyttelse af hele 
banens dybde og bredde samt præcision i afleveringerne.

Målgruppe
For de større børn fra 6 år.

Pølsebold
Beskrivelse
Der er to hold og to mål. Bolden må kun røres med en 
søpølse foldet ud eller bøjet sammen om bolden, hvorved 
man kan kaste bolden.

Formål:
Motorisk krævende spil, med fokus på præcision.

Målgruppe:
For de større børn fra 8 år.

Læs mere om boldspil i svømmeundervisning: 

Lüders, Kurt: Boldaktiviteter i vand – fra boldlege til vand-
polo, DGI 1992
Nitzkowski, Monte: Waterpolo – Learning and Teaching 
the Basics, Waterpolo Consulting Service, USA 1998.
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Den fuldt udviklede og perfekte butterfly ligger mange år 
ude i fremtiden, men det behøver børnene jo ikke at få at 
vide. Det følgende er et forslag til en række øvelser, som 
hver især fokuserer på bestemte aspekter af butterfly. 
Øvelserne skal ses som trin på en udviklingsstige. Vær 
derfor altid opmærksom på det enkelte holds alderstrin og 
niveau, inden der vælges øvelser.  

Fornemmelse af vandleje, hovedets bevægelse og ånding:
Øvelserne kan sagtens bruges på helt små børn med visse 
modifikationer og uden forventning om, hvor mange del-
finhop i træk børnene faktisk kan tage.

Delfinhop stående på bunden - vandoverfladen brydes 
først af hovedet, siden af fingerspidserne.
Delfinhop over et banetov eller lignende.
Delfinhop uden plask.
Mange delfinhop efter hinanden.
Delfinhop glidende gennem vandet - den bølgende bevæ-
gelse styres af hovedet.
Alle øvelser øves med armene enten langs siden eller 
strakte over hovedet.

Bentag:
Øvelser der også kan bruges på de små svømmere. Vent 
dog med øvelse 5 og 6 til børnene er gode nok til at svøm-
me i det store bassin. Øv gerne bølgebenspark med svøm-
mefødder. 

Bølgebevægelse på land, med strakte arme over hovedet
Bølgebevægelse i vand med armene langs siden.
Bølgebevægelse med tydelig benspark.
Benspark med plade.

Benspark på siden eller ryggen.
Lodret flyben med høj frekvens - svømmeren ”står” i van-
det i dyb ende.

Armtag:
Disse og de følgende øvelser er for de større svømmere, for 
her kræves ud over motorik også en hel del flere kræfter.

Armtaget øves på land.
Benspark på maven med afsluttende skod og ”karatehug” 
ud af vandet.
Benspark på maven, med første udad skod foran hovedet
Crawlben med arme langs siden - øv fremføring med lil-
lefinger øverst.
Crawlben med arme strakte over hovedet - øv undervands-
tag med fremføring under vandet.
Crawlben - øv rigtig fremføring og undervandstag – gerne 
med svømmefødder på.
Crawlben - hele armtaget uden ånding – gerne med svøm-
mefødder på.
Lodret flyarm - svømmeren ”står” i vandet i dyb ende.

Armtag + bentag + kropsbevægelse:
Butterfly med én arm - fokus på rytme.
3-3-3 fly - tre armtag m. højre, 3 med venstre og tre sam-
mensatte tag - husk benene.
Dykkerfly - glid under vandet, og tag 3-4 kraftige flyben-
spark med armene strakt over hovedet, bryd vandoverfla-
den med et fly armtag og dyk ned igen og gentag.

Sammensat butterfly + finpudsning:
Butterfly uden ånding - tænk på rytme, kraftigt 2. bens-
park, afslappet fremføring, glidende hovedbevægelse

Butterfly indlæring kan påbegyndes selv med små børn i før-skolealderen. 
Delfin-, haletudse-, havfrue eller slangesvømning – kært barn har mange navne; 
faktum er, at børnene synes, det er sjovt

Butterfly
Stilart i fokus
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Butterfly med ånding for hvert andet armtag - åndingen 
kommer når armene skubber hårdest under navlen, pres 
hagen frem i stedet for at løfte hovedet, hovedet sænkes 
før isætning.
Træn fly over korte afstande.
Knytnævefly - næverne knyttes under svømningen.

Teknikøvelser:
Når svømmeren har lært at svømme butterfly, skal der 
løbende arbejdes med stilarten, for at finpudse, vedlige-
holde og optimere svømningen. Her er en række gode tek-
nikøvelser, som fokuserer på specifikke elementer ved but-
terfly. Brug listen som inspiration til teknikøvelser næste 
gang, programmet står på butterfly.

Armtagsøvelser (skodde-fasen):
Skodde: Butterflyarmtaget er meget afhængig af en effek-
tiv skoddefase. Lav skoddeøvelser på maven med hænder-
ne fremme foran hovedet, ved skuldrene el. ved hofterne. 
Således øves tre vigtige faser af butterfly armtaget.

S-tag: Der svømmes med overdrevent fokus på s-bevægel-
sen i undervandsdelen af flyarmtaget. Armen føres i tre 
dele: 1. - fra isætning til skulder føres armen i en bue udad 
og nedad. 2. - fra skylder til midt på brystet føres armen 
indad og 3. - fra midt på brystet til hoften føres armen 
udad og opad. Første del af armtaget giver ikke den store 
fremdrift og skal udføres blødt, mens anden og tredje del 
skal være kraftfulde. Isætning skal ske ved skulderbredde.

Knytnævefly: Svøm med bedste arms hånd knyttet. Denne 
øvelse sætter fokus på svømmerens vandføling og kom-
penserer ligeledes for det faktum, at de fleste trækker lidt 
kraftigere på deres ”bedste” arm.

Bensparksøvelser:
Benspark m. plade: Denne øvelse oparbejder primært det 

2. benspark, da brug af plade låser kroppen i en unaturlig 
position, der forhindrer fri udfoldelse af lænden og dermed 
mulighed for at øve det 1. benspark på en fornuftig måde.

Benspark u. plade: Udføres med hænderne strakt frem 
foran kroppen. Denne øvelse oparbejder begge benspark, 
og da svømmerens skuldre ikke længere er låst i en meget 
unaturlig position, vil bevægeligheden i lænden og over-
kroppen være god og opøve både 1. og 2. del af sparket.

Benspark under vand: Denne øvelse er god til at få styr 
på det 1. benspark. Man skal svømme under vandet med 
armene langs siden og efterligne en delfins bølgebevæ-
gelser. Derved får man langt den bedste fornemmelse for 
lændens arbejde i butterfly bevægelsen.

Benspark på ryggen: At svømme butterflyben på ryggen 
opøver svømmerens evne til at styre hvor meget udsving 
der skal være på bensparket, samt hvorledes fødderne skal 
positioneres i vandet for at skabe størst mulig fremdrift.

Butterfly m. svømmefødder: For at kunne arbejde mere 
effektivt med butterflyrytmen, er svømmefødder altid et 
godt redskab. Disse sætter en svømmer i stand til at få en 
langt mere effektiv fornemmelse for butterfly, idet der kan 
arbejdes med svømningen i længere tid.

En-armsfly: Der svømmes hele baner med henholdsvis 
højre og venstre arm. Øvelsen sætter fokus på én arm 
ad gangen. Det mest optimale vil være at have den ikke 
brugte arm langs siden, da det sikrer størst mulig bevæge-
lighed i skuldre og overkrop.

Information på internettet
Der er næsten ingen onlineinformation tilgængeligt på 
dansk, men der er et par meget gode engelske sites:

Butterfly
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http://www.swimmingcoach.org – tag dig god tid til at 
lede rundt på siden, for informationen er ofte godt gemt, 
men de har en artikelsektion, hvor man kan læse mange 
nyttige tips om butterfly og de andre stilarter.

 http://www.coachesinfo.com – meget omfattende side, 
men informationen er let at gå til. Også masser af artikler 
om andre sportsgrene. Her findes især artikler med fokus 
på det tekniske.

Læs mere om butterfly
Brandt, Keld, Johanson, Benni & Lüders, Kurt: ”Butterfly 
– en ikke uoverkommelig opgave” i Focus idræt, Nr. 6, 1992 
pp.215-220.

Kirkegaard, Lars & Olesen, Jesper S.: ”Rytme i butterfly og 
brystsvømning” i Focus Idræt, Nr. 2, 2000 pp.44-46.

Koch, Børge: ”Inspiration til svømmeundervisningen” i 
Focus idræt, Nr. 6, 1998 pp.197-201.

Lüders, Kurt: ”Butterfly” i Focus Idræt, Nr. 3, 2001 pp.83-87

Maglischo, Ernest W.: Kapitel 5 (Butterfly) i ”Swimming 
Fastest” Human Kinetics, 2003 pp.145-180 – stadig den 
grundigste gennemgang på tryk. En del af teknikøvelserne 
ovenfor er inspireret af Maglischos tekst.

Bryst-
        svømning

Stilart i fokus

Brystsvømning svømmet rigtigt, er lige så svært 
(og hårdt) som butterfly – men med brystsvømning 
er det bare meget nemmere at pladre gennem vandet 
og stadig få det til at se rigtigt ud
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Brystsvømning er den sværeste stilart at lære, da den er 
meget motorisk krævende. Det er også den stilart, foræl-
dre oftest forventer, at børnene lærer først. Det er vigtigt 
at stå fast på, at brystsvømning først introduceres, når 
barnet er gammelt nok – typisk 7-8 år.

Det følgende er et forslag til en række øvelser, som hver 
især fokuserer på bestemte aspekter af brystsvømning. 
Øvelserne skal ses som trin på en udviklingsstige, vær 
derfor altid opmærksom på det enkelte holds alderstrin og 
niveau, inden der vælges øvelser.  

Fornemmelse af vandleje og ånding i vand:
Disse øvelser er helt generelle for god svømning og kan 
også bruges til helt små børn.

Afsæt på maven med glid - armene skal være over hovedet.
1. Trække kæde på maven.
2. Så langt glid som muligt.

3. Åndingsøvelser.
4. Puste bobler.
 a. Puste bordtennisbold eller ”Spejlæg” - evt. som stafet.
 b. Speedbåd - puste lige under vandoverfladen.
 c. Dykke efter ting på bunden.
 d. U-båd - helt neddykket i 3 sek., oppe i 2 sek. osv.

Bentag:
Disse og de følgende øvelser begynder at stille krav til bar-
nets motorik. Derfor må de først introduceres, når barnet 
er gammelt nok (7-8 år).

1. Forevis bentaget på land - afslappet fremføring, 
 fødderne tager fat i vandet, fiskehale, slyngbenspark,  
 samling og strakte ben - Nu er det svømmernes tur.
2. Brystben på ryggen - med pladen over knæene, under  
 hovedet eller over hovedet.
3. Brystben på maven med plade.
4. Brystben på maven uden plade.Bryst-

        svømning
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5. Lodret benspark, hvor svømmeren ”står” i vandet   
 på det dybe.
6. Rør hælen - armene holdes langs siden, og fødderne   
 føres op til hænderne før spark.

Armtag + bentag + finpudsning:
1. Forevis armtaget på land, herefter er det svømmernes  
 tur.
2. Armtag stående på bunden med skuldrene i højde med  
 vandoverfladen.
3. 3-sparks bryst - benspark på maven, tag et armtag for  
 hvert tredje benspark.
4. Knytnævebryst - næverne knyttes under svømningen.
5. Brystben med meget lille armtag - nærmest bare en   
 rotation af håndleddet.
6. Enarmsbryst - der svømmes skiftevis et tag med højre  
 og venstre arm.
7. Russerbryst - højre ankel holdes af venstre hånd, højre  
 arm og venstre ben svømmer alm. derefter modsat.

Teknikøvelser:
Som med andre stilarter, er det nødvendigt løbende at 
arbejde med brystsvømningen for at finpudse, vedlige-
holde og optimere svømningen. Her er en række gode 
teknikøvelser, som fokuserer på specifikke elementer ved 
brystsvømning. Brug listen som inspiration til teknikøvel-
ser næste gang, programmet står på brystsvømning.

Armtagsøvelser (skoddefasen):
Skodde: Brystarmtaget er meget afhængig af en effektiv 
skoddefase. Lav skoddeøvelser på maven med hænderne  
fremme foran hovedet og ved skuldrene. Således øves to 
vigtige faser af brystarmtaget.

Ud-langsomt-ind-hurtigt: Der svømmes almindelig bryst, 
men med fokus på armtagets faser. Således skal armtagets 
udsvingsfase foregå langsomt, mens indsvings-/sam-
lefasen skal foregå hurtigt og eksplosivt. Dette sætter 
fokus på indsvings-samlefasen som den vigtigste del af 
brystarmtaget og opøver evnen til at få godt fat i vandet i 
denne fase af armtaget.

Knytnævebryst: Svøm med begge hænder knyttet og brug 
altid en pull-buoy. Denne øvelse sætter fokus på svømme-
rens vandføling og opøver evnen til at kunne trække med 
hele armen.

Bensparkssøvelser:
Langsombryst: Svømmeren skal svømme et antal baner 
bryst, med det mindst mulige antal benspark. Dette sæt-
ter svømmeren i stand til at fokusere på de fremdriftsska-
bende elementer ved bensparket og stiller samtidig krav 
til opøvelsen af en strømlinet benposition, når disse er 
samlede i glidefasen.

Delfinbryst: Der svømmes almindelig bryst, men den bøl-
gende bevægelse i slutfasen af bensparket skal overdrives. 

Vær dog opmærksom på, at bevægelsen ikke overdrives 
for meget.

Benspark-til-hænder: Svømmeren svømmer brystben med 
hænderne langs siden. Hver gang knæene bøjes, og hæle-
ne føres tilbage, skal hænderne røre hælene. Denne øvelse 
sikrer, at der ikke bøjes i hofterne, og at lårene derved for-
bliver i vandret position under hele bensparket.

Benspark på ryggen: Der svømmes et antal baner bryst 
ben på ryggen. Denne øvelse sikrer, at der ikke bøjes i 
hofterne, og at lårene derved forbliver i vandret position 
under hele bensparket.

Rytmeøvelser:
Bryst med flyben: Denne øvelse sætter fokus på bølge-
bevægelsen i bryst. Der skal svømmes almindelig bryst-
armbevægelser, mens bensparket er butterflybenspark. 
Rytmen skal være et benspark pr. armtag. Denne øvelse 
kan også udføres på den måde, at man svømmer bryst m. 
fly ben, men på hvert andet el. hvert tredje benspark tager 
man et almindelig brystbenspark.

To-sparks bryst: Der svømmes almindelig brystsvømning, 
men for hvert armtag tages der to benspak. Formålet 
med øvelse er at skabe en glidefase, der føles ekstra lang. 
Derved opøver svømmeren evnen til at udnytte benspar-
ket bedre samt antage den rette strømlinede holdning i 
alle arm- og bentagets faser.

Information på internettet
Der er næsten ingen onlineinformation tilgængeligt på 
dansk, men der er et par meget gode engelske sites:

http://www.swimmingcoach.org – tag dig god tid til at 
lede rundt på siden, for informationen er ofte godt gemt, 
men de har en artikelsektion, hvor man kan læse mange 
nyttige tips om brystsvømning og de andre stilarter.

 http://www.coachesinfo.com – meget omfattende side, 
men informationen er let at gå til. Også masser af artikler 
om andre sportsgrene. Her findes især artikler med fokus 
på det tekniske.

Læs mere om brystsvømning
Kirkegaard, Lars & Olesen, Jesper S.: ”Rytme i butterfly og 
brystsvømning” i Focus idræt, Nr. 2, 2000 pp.44-46.

Koch, Børge: ”Inspiration til svømmeundervisningen” i 
Focus idræt, Nr. 6, 1998 pp.197-201.

Maglischo, Ernest W.: Kapitel 7 (Breastroke) i ”Swimming 
Fastest” Human Kinetics, 2003 pp.219-263 – stadig den 
grundigste gennemgang på tryk. En del af teknikøvelserne 
ovenfor er inspireret af Maglischos tekst.
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Svømmere på en vis alder og et vist færdighedsniveau får 
brug for stadigt mere præcise og personlige rettesnore 
for at få justeret individuelle, tekniske skævheder. For at 
trænerens anvisninger følges korrekt af svømmeren kræ-
ves, at den forklaring, som træneren kommer med, passer 
med det mentale billede, som svømmeren har af sin egen 
svømning. Det er ikke altid tilfældet.

Det er her videooptagelser kan bruges. Videooptagelser 
sætter nemlig træneren i stand til både at vise den enkelte 
svømmer, hvordan vedkommende reelt svømmer, og sam-
tidig er det mulig at pege på de faktiske bevægelsesmøn-
stre, der ønskes rettet.

Nye muligheder
De nye digitalkameraer, der kommer på markedet i dag, 
kan, for de flestes vedkommende, optage filmklip i en 
rimelig opløsning. Dermed har de fleste i princippet 
adgang til en billig videooptager. Til flere forskellige af 
de nye digitalkameraer, kan der endog købes et separat 
undervandshus, som gør kameraet vandtæt – helt ned 
til 40 meter på udvalgte modeller. Men er kvaliteten god 
nok? Er det muligt at lave optagelser, der kan bruges til 
teknik- og fejlretning i svømmeundervisningen? Og er der 
specielle ting man skal være opmærksom på?
Westheimer A/S stillede venligst et Casio Exilim EX S600 

samt undervandshus model EWC-60 til rådighed for 
’Vandrette oplevelser’, og to erfarne instruktører tog det 
med en tur i svømmehallen, for at kunne svare på ovenstå-
ende spørgsmål. 

Kameratest

Casio-kameraet er umiddelbart let at gå til. Kender man 
de gængse betjeningskonventioner fra andre digitale 
kameraer er det en smal sag at sætte sig ind i kameraets 
særegne funktioner. Undervandshuset er befriende sim-
pelt at arbejde med, og samtlige knapper er nemme at 
betjene – selv med våde fingre og svømmebriller på.

Kort kan det siges, at kameraet tager nogle meget gode 
billeder, der sagtens kan hentes op på en større skærm fx 
en computermonitor. Man kan se detaljer ved svømnin-
gen, som efterfølgende kan analyseres, men det kræver 
øvelse at skyde det rette billede, og man skal arbejde på at 
finde den bedste optageposition med de bedste lysforhold. 
Dette vil være forskelligt fra svømmehal til svømmehal.

Om betjeningen
Nem og intuitiv betjening der også fungerer uproblema-
tisk, når kameraet er monteret i undervandshuset. Det 
er nemt at filme svømmere over vandet, mens det kræver 

Nu med 
   video

Teknik og fejlretning

Videooptagelser er et godt værktøj til teknik- og fejlretning i svømmeundervisning. 
Dog kræves der en del specialiseret udstyr – eller rettere sagt: Det gjorde der. 
Nu kan man klare sig med et digitalt kamera og en computer. Udstyr som de fleste 
har adgang til
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lidt mere øvelse at bruge kameraet under vandet. Dog er 
det ved undervandsoptagelserne, at man får den største 
gevinst, da disse optagelser tidligere var meget udstyrs-
krævende at lave.

Om at optage
Placeringen i svømmehallen er afgørende for et godt resul-
tat. Der skal være et godt ovenlys, men pas på med for 
meget modlys fra fx store vinduespartier. Pas også på ikke 
at stå et sted, hvor der er meget genskin fra vandet.

Man kan zoome ind og ud, dog anbefales det til optagelser 
af svømning at zoome helt ud og holde den indstilling. På 
den måde sikres det bedste og mest stabile billede samti-
dig med, at man får et bedre samlet billede af den enkelte 
svømmer. Pas også på med ikke at stå for tæt på svømme-
ren. Der skal være mindst 3-4 meter mellem kameramand 
og svømmer for at opnå et brugbart resultat.

Om det tekniske
Casio-kameraet optager film i mpeg 2 format med en 
opløsning på 640x480 pixels. Dette er tilstrækkeligt til 
at få et godt resultat, der også kan vises i fuldt format 
på en computerskærm. Enhver computer med Windows 
MediaPlayer el. lignende program installeret kan efterføl-
gende afspille filmene.

Om video i undervisningen
Den mest oplagte anvendelse af dette udstyr er som et 
redskab i teknik- og fejlretning af øvede svømmere og 
konkurrencesvømmere. Videooptagelser kan som nævnt 
give den enkelte svømmer en mulighed for at se sig selv 
’udefra’, og på den måde arbejde bevidst med bevægelser, 
der normalt foretages i blinde.

Skærmen på Casio-kameraet er meget lille. Derfor anbefa-
les det, at man bruger en træningsgang på at lave optagel-
ser af svømmerne, mens man til næste undervisningsgang 
medbringer computer og filer og giver den enkelte svøm-
mer mulighed for at se sin svømning samtidig med, at 
træneren giver feedback på optagelsen.

Når der skal gives feedback på baggrund af en videoopta-
gelse, er det vigtigt, at træneren på forhånd har gjort sig 
nogle tanker om den enkelte svømmers teknik. Fokusér 
ikke på for mange små fejl, men påpeg styrkerne og find 
en eller to ting, som svømmeren efterfølgende skal arbej-
de med. Husk: Ros, ris, ros.

Giv gerne svømmerne en cd med optagelser af deres egen 
svømning. På den måde har de mulighed for selv at kigge 
på optagelserne i ro og mag.

At bruge videooptagelser i undervisningen kan være 
givende for den enkelte svømmer, men det stiller store 
krav til træneren i form af forberedelse og praktisk orga-

nisering. Hvis det er muligt, kan det være en idé at gå 
sammen med de andre trænere i klubben, der har svøm-
mere på samme alderstrin eller niveau, og køre et forløb i 
samarbejde.

Med de nye digitale muligheder er det bare med at komme 
i gang. Og hvis det ikke er blevet sagt tidligere, så gør vi 
det nu: Det er naturligvis ikke nødvendigt med et under-
vandshus. Man kan sagtens lave gode videooptagelser - 
optaget langs kanten - med et digitalkamera. Men under-
vandshuset vil være prikken over i’et, der giver teknik- og 
fejlretningsundervisningen dén ekstra dimension, som 
hidtil har været uden for rækkevidde.

Information på internettet

På http://www.swim.ee er det muligt at se optagelser 
med nogle af verdens bedste svømmere inklusive en del 
danske svømmere. Download evt. nogle af disse klip, og 
brug dem som eksempler, når du skal illustrere pointer 
eller forklarer svømmerne, hvordan bestemte bevægelse 
udføres optimalt.

Læs mere om brugen af video i underisningen
Kramer, Jacob: ”Erfaringer med brug af video og videofor-
sinkelse i redskabsgymnastikundervisning” i Focus Idræt, 
Nr. 3, 2005 pp.14-19.

Larsen, Kirsten Harkjær: ”Skærmen lyver ikke” i Udspil, Nr. 
6, 2006 pp.4-5.

Lüders, Kurt: ”Videoen i svømmeundervisningen – en skit-
se til en arbejsform” i Focus idræt, Nr. 3, 2004 pp.23-25.
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Vigtigt at huske om optagelser:

Før du går i gang med at optage videoklip og stillbil-
leder i svømmehallen, er der nogle overvejelser du bør 
gøre dig

Billederne er til brug i undervisnings- og fejlretningssam-
menhæng, men det betyder ikke,  at man kan optage, som 
man vil. Hvis din lokale svømmehal har en politik for brug 
af foto- & videoudstyr i vådrumsområder, bør du sætte dig 
grundigt ind i den, inden du går i gang med optagelserne. 
Det er ligeledes altid en god ide at aftale med svømmehal-
lens inspektør, hvor og hvornår du ønsker at bruge kame-
raet.

Er svømmerne over 18 år er det en god ide at indhente 
samtykke inden du går i gang. Det er ikke nødvendigvis 
alle, der har lyst til at blive filmet i badedragt eller bade-
bukser.

Er svømmerne under 18, er det forældrenes samtykke, du 
skal have, inden optagelserne påbegyndes.
En idé kan være at samle alle forældrene til et infomøde 
evt. ved sæsonstart og fortælle præcis, hvad du har tænkt 
dig at bruge optagelserne til. Aftal, hvordan fremgangs-
måden skal være: Skal alle optagelser slettes, inden I forla-
der svømmehallen? Skal du bruge optagelserne senere evt. 
til at sammenligne med andre optagelser? Skal det være 
muligt for forældrene at se, hvilke billeder der er optaget 
af deres barn? Skal optagelserne være tilgængelige for 
andre personer end svømmerne og dig? Spørgsmålene er 
mange, så få styr på dem!

Det handler om tryghed, både for svømmerne, dig som 
træner og dine svømmeres forældre.
Vær åben omkring brugen af kameraet. Inviter forældrene 
til at overvære optagelserne (det kan være, nogle af dem 
selv har lyst til at få deres svømmeteknik foreviget).

Sørg for at der altid er minimum to trænere tilstede under 
optagelserne og ved evt. bearbejdning af billedmaterialet.

Har du tænkt dig at bruge noget af materialet til f.eks. 
klubbens blad eller hjemmeside, så sørg ligeledes for, at 
der er fuld åbenhed omkring det, og at du har svømme-
rens, eller hvis svømmeren er under 18, forældrenes sam-
tykke til dette.

Før man går i gang med at bruge kameraer i svømmehal-
len er det ligeledes godt at vide noget om, hvad loven 
siger på dette område. 

Først og fremmest har din forening pligt til at indhente 
såkaldte børneattester på alle nyansatte instruktører. Tag 
kontakt til din foreningsbestyrelse og hør, om de har en 
sådan attest på dig. Hvis ikke, så få det gjort. Det handler 
om tryghed for alle parter.

Straffelovens § 235 fortæller hvilket billedmateriale, der er 
strafbart at besidde og udbrede af børn og unge under 18 
år.
 
Du kan læse mere om børneattester, straffelov og andre 
nyttige ting på http://www.dgi.dk/paedofili

 



16

Udgangspunkt:
Man skal forestille sig et brætspil – bare i vand. Der svøm-
mes i hold af 2-6 personer. Der svømmes i baner, hvis bræt-
spillet bruges som alternativ til almindelig træning, eller 
der svømmes i hele bassinet, hvis træningssituationen i 
sig selv ønskes udfordret.
Holdet slår med 2 terninger om at rykke frem på brættet. 
Det felt, som holdet lander på, vil have én af tre farver: 
Rød, gul el. grøn. Hvis man lander på et felt med en pil, der 
viser ind til et hvidt felt, flytter man sin brik derind. Holdet 
skal trække et kort svarende til feltets farve – inkl. hvid, og 
derefter svømme den serie eller udføre den aktivitet, der 
fremgår af kortet.
Lander holdet på et felt, hvor der er en stjerne ud for tallet, 
skal serien eller aktiviteten udføres med svømmefødder 
på. Dette gælder uanset seriens indhold, hvilket betyder, 
at bryst i så fald svømmes med butterfly benspark.
Når en serie er svømmet færdig, skal holdet igen slå om 
at rykke frem på spillepladen. Holdet skal igen trække et 
kort i slutfeltets farve og igen svømme den serie, der står 
på kortet.
Det hold, der først svømmer igennem hele spillepladen, 
har vundet.

Bemærkninger om kortenes indhold:
Kvaliteten af de serier, der trækkes, skal variere. 
Således kan grønne serier fx laves med et teknisk fokus, 
gule serier kan laves med et konditionsmæssigt fokus, og 
røde serier kan laves med et sprintmæssigt fokus.
De hvide serier er alternative serier eller sjove opgaver. De 
kan opfattes som sjove små bonusserier.

Man kan med svømmebrætspillet ikke forvente nogen 
logisk sammenhæng i det resulterende program, som 
et hold ender med at have svømmet. Til gengæld vil det 

afvekslende element ved spillet gøre selv ”kedelige” serier 
mere spiselige.

Eksempler på serier til de farvekodede kort kan down-
loades på: http://www.dgi.dk/svoemning følg linket 
”Inspiration” på forsiden.

Formålet med spillet er:
Afveksling, sjov og spas - krydret med gode fornuftige 
serier der kan give svømmerne god træning under nogle 
andre forhold end til dagligt.

Materiale til svømmetur:
Lamineret spilleplade (1 pr. hold/bane) – se på næste side, 
spillebrikker (1 pr. hold/bane), terninger (2 pr. hold/bane), 
plader, pullboyus, svømmefødder samt farvekodede kort 
m. aktiviteter/serier.
Desuden skal man sørge for at have lavet farvekodekort 
nok til hele spillet. Husk, der skal også være serier i over-
skud, som måske ikke bliver svømmet. Det kan godt beta-
le sig at få lamineret sine kort. Så holder de i længere tid, 
og man kan næste gang bare hive spillet op af tasken.

Eksempler på opgavekort samt spilleplade lige til at prin-
te ud og laminere kan downloades fra: http://www.dgi.
dk/svoemning følg linket ”Inspiration på forsiden eller i 
menuen til venstre.

Læs mere om vandlege og aktivitetsudvikling
Kierkegaard, Lars: ”Landaktiviteter som vandaktiviteter” i 
Focus idræt, Nr. 2, 2002 pp.37-40.

Nissen, Verner: ”Hvorfor er det nu så vigtigt at lege?” i 
Focus idræt, Nr. 4, 2003 pp.16-19.

Brætspil
- alternativ træning

i bassinet  

Af og til er det nødvendigt at ryste posen og vende bunden i vejret på alle de gamle programmer, 
man har brugt i tidens løb. At lade dem indgå som en aktiv del af et spil, hvor svømmerne spiller sig 
gennem dagens program, kan være en måde at revitalisere gamle serier


