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DGI svømning
          Nye idéer, 
          nye impulser

Nye idéer, nye impulser
Hvornår er et emne udtømt for nye idéer, nye impulser? 
Kan man få inspiration nok? Nej, det mener vi ikke i DGI 
svømning, og det er derfor, vi fortsætter med at udgive 
inspirationshæftet Vandrette Oplevelser. Nu for 5. gang.

Svømning og vandidræt er aktiviteter i konstant bevæ-
gelse. En ny sæson er godt i gang, og hvis du er ny in-
struktør, der står ved bassinkanten og skal undervise 
mange nye svømmere, så har du sikkert oplevet, at du har 
brug for idéer til sæsonens undervisning. Er du en af de 
mange erfarne undervisere, der gennem flere sæsoner 
har formidlet din viden om svømning til klubbens med-
lemmer, så ved du også, at lageret af idéer skal lades op 
en gang imellem, for at undervisningen hver gang kan 
være inspirerende og spændende.

Artiklerne i dette nummer af Vandrette Oplevelser dæk-
ker en bred vifte af emner, som de fleste af jer forhåbent-
lig vil finde inspirerende:

• Hvad er inspiration? - Og kan man selv opsøge den?
 Artiklen handler om at opsøge inspiration og det at   
 være åben for inspiration fra uventede kanter.

• Erfaringer med brug af undervandskamera i undervis-
 ningen. I denne artikel kan du læse om, hvordan Silke- 
 borg Svømmeklub anvender videooptagelser i under- 
 visningen på en måde, så enhver klub kan være med.

• Babysvømning: Nyt kursusmateriale, nye muligheder.  
 Babysvømning er populært mange steder. 
 DGI svømnings undervisningsmateriale er blevet op- 
 dateret og fornyet. Her får du en smagsprøve med   
 for slag til sanglege.

• Undervisning af voksne - Nogle erfaringsbaserede   
 overvejelser. Hør om en erfaren instruktørs erfaringer  
 med undervisning af voksne.

• Samarbejde mellem klub og hal. Sidst, men ikke   
 mindst giver DGI svømning et bud på, hvordan svøm- 
 meklub og svømmehal kan samarbejde om aktiviteter  
 i den offentlige åbningstid.

God fornøjelse!

Husk, du kan følge Vandrette Oplevelser på Facebook, hvor du også har mulighed for at deltage i debatter og spørge andre 
instruktører til råds. Bare søg efter Facebookgruppen ’Vandrette Oplevelser”. Har du kommentarer til hæftet eller forslag 
til emner, du synes skal med næste gang, kan du benytte samme gruppe eller sende en mail til 
vandoplevelser@dgigroupcare.dk
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Af Carsten Jokumsen 
Grækerne havde ni gudinder, de kaldte muser, som hver 
især stod for en kunstart eller en videnskab. Musen var en 
personificering af en kraft, der kunne indgyde kunstneren 
inspiration til at fuldføre et givent værk. Hvad kan give 
inspiration? Hvordan bliver man inspireret? Hvor kan man 
finde inspiration? Og sidst, men ikke mindst, hvordan gør 
man sin undervisning inspirerende? Det er alt sammen 
gode spørgsmål, som desværre ikke kan besvares entydigt. 
Inspiration er nemlig et individuelt anliggende mellem den 
enkelte og ’Musen’.

Ifølge Den Danske Ordbog er inspiration en påvirkning, 
der sætter en person i gang med at skabe noget. Af nyere 
eksempler fra svømmeverdenen kan nævnes Benny Niel-
sens sølvmedalje ved OL i Seoul i 1988, som med garanti 
inspirerede både svømmere og trænere i årene efter. 
Lotte Friis’ bronzemedalje vil med al sandsynlighed have 
samme effekt. For slet ikke at tale om Michael Phelps’ 
generelle betydning for svømmesporten på verdensplan 
via præstationerne ved OL 2008.
Ovennævnte eksempler er hentet fra konkurrencesvøm-
ning, dér hvor man finder den heroiske inspiration, den 
inspiration, som forbilleder kan indgyde os andre døde-
lige. Men inspiration kan også manifestere sig meget 
mere konkret.
Tag fx de produktudviklere og forskere, der skabte den 
første fastskin-dragt. Det var efter sigende de aquady-
namiske egenskaber ved hajskind, der inspirerede til 
dette arbejde. Men hvad kan være inspirationskilder for 
den almindelige svømmeunderviser? Hvad kan inspirere 
arbejdet med de undervisningsplaner og programmer, 
der skal lede svømmerne gennem sæsonens undervisning 
i den lokale klub?

Eksempler til daglig inspiration:
• Musik du hører (kan det bruges til opvarmningen –   
 hvis I har afsat tid til det i din klub?).

• Sport du ser (al slags sport kan være inspirerende –  
 spørgsmålet her er, kan aktiviteten overføres til vand)? 

• Ting du læser (hvis du falder over noget, der giver dig  
 en god idé, så skriv den ned – hvis du ikke kan bruge  
 den i morgen, så kan du måske bruge den senere).

Forudsætninger
For at man kan være modtagelig over for inspirerende 
indtryk, skal nogle grundforudsætninger være opfyldt. 
Man skal besidde et vist overblik, og man skal være åben 
over for muligheden.

Med overblik menes dels…
• et overordnet, fagligt overblik - samt…

• et detaljeret, praktisk overblik.

Jo mere erfaring man har, des mere kan man rette sin 
opmærksomhed mod at finde ny inspiration, mens en 

mindre erfaren underviser typisk skal bruge flere kræfter 
på bare at holde styr på de ugentlige programmer.
Fagligt overblik og ny inspiration opnås også gennem 
uddannelse. Derfor er det vigtigt at dygtiggøre sig ved fx 
at tage kurser eller deltage i inspirationsarrangementer 
arrangeret af klubben.

Rent praktisk vil den erfarne underviser også have et 
større overblik, for der har simpelthen været mere tid til 
at få nedskrevet programmer og sæsonplaner m.m. Som 
ny instruktør er det derfor vigtigt, at man fra starten 
tager det at lave et program meget alvorligt, og at man 
sørger for altid at skrive programmerne ned. 

Med åbenhed menes dels… 
• en villighed til at prøve noget nyt - 
 samt…

• evnen til at tænke ’uden for rammerne’

Har man de praktiske forhold på plads, 
og sørger man for at holde de faglige 
batterier opladet gennem løbende efteruddannelse, så 
har man alle forudsætninger for at kunne håndtere en 
åben og nysgerrig tilgang til undervisningen.

Man kan prøve noget nyt, fx:
• Tag lege, der fungerer på land, og overfør dem til   
 vand… det virker med fx ståtrold og kædetagfat.

• Brug nye og overraskende hjælpemidler… 
 hvad med balloner? Eller Legoklodser?

Man kan tænke uden for 
rammerne, fx:
• Finde på eller opsøge nye strukturer på undervisningen 

• Prøve at se muligheder i aktiviteter eller ideer, som  må- 
 ske i udgangspunktet intet har med svømning at gøre

Inspireret = Inspirerende
Her kommer en 
udokumenteret påstand:
Hvis underviseren er inspireret – dvs. hvis underviseren 
har gjort sig umage, så vil undervisningen også være 
mere inspirerende at tage del i. Det handler om ’Respekt i 
øjenhøjde med det enkelte hold’.

• På børnehold er det vigtigt at gå med i vandet en
 gang imellem og være den, der starter aktiviteterne.  
 Det brud og den uformelle situation, der dermed op-
 står mellem instruktøren og holdet, kan give en   
 inspirerende dynamik.

• På ungdoms- og voksenhold er det vigtigt, at instruktø- 
 ren selv viser nogle af teknikkerne og øvelserne en gang
  imellem. Igen handler det om at genforhandle rollen  
 som instruktør og dermed skabe basis for en anden in-
 timitet mellem instruktør og svømmer, men det hand-
  ler også om at vise, at man ved, hvad man taler om.

Hvad er 
inspiration?
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Som tommelfingerregel skal man aldrig lave programmer, 
som man ikke selv vil udsættes for… det bliver selvfølge-
lig svært, for svømmerne skal jo trænes, ikke? Et praktisk 
eksempel kan måske bedre illustrere, hvad der menes:

På alle niveauer er det vigtigt at træne benspark. Ben-
sparkserier er ofte også noget, som mange svømmere 
ikke synes er særlig sjovt – og årsagen kan mange gange 
findes I, at træneren heller ikke har været inspireret, da 
han eller hun lavede serien.

Hvis et konkurrencehold en given dag skal svømme 1000 
meter ben, hvorfor så lave en serie, der hedder 5 x 200 
ben, pause 20 sek. 1, 3, og 5 i bedste stilart – 2 og 4 i hade-
stilart…? I stedet kan man lave en serie, der hedder: 
5 x(8x25 pause 5 sek.) pause 10 sek. 1, 3, og 5 i bedste stilart 
– 2 og 4 i hade-stilart. Er der forskel? Ikke meget, men 
svømmerne skal ved serie 2 koncentrere sig mindst lige så 
meget om at holde styr på alle de 25 m, de skal svømme, 
at de er tilbøjelige til at glemme, at de svømmer 1000 
meter ben. Samme princip kan benyttes i alle typer serier 
i alle situationer.

Fjern fokus fra seriernes længde og skab nogle spænden-
de programstrukturer.

Konklusion:
En inspireret træner laver gode programmer, der giver glade 
svømmere… og så skal man vide, at for svømmeren er fornøjel-
sen ved det enkelte program lige så vigtig som slutresultatet.

Inspiration på internettet:
Facebookgruppen ’Vandrette oplevelser’
www.swim.dk
www.swimnetwork.com
www.swimmingcoach.org
www.altst.org & www.ascta.com
www.totalimmersion.net

Kun swim.dk og Facebookgrupper tilbyder egentlige fora 
for diskussionslystne undervisere.

Artikelsamlinger på nettet:
www.totalimmersion.net
www.altst.org
www.dgi.dk

Andre materialer:
www.swim.ee
www.swiminfo.com

Læs mere om inspiration:
Byttebier, Igor & Vullings, Ramon: Creativity Today, BIS 
Publishers 2007
Nielsen, Dorte: Idébogen, Grafisk Litteratur 2007

Bemærk: De to ovenstående bøger er ikke specifikt idræts-
orienteret. De handler om inspiration og kreativitet 
generelt. 
De udspringer af den grafiske branche, men kan anvendes 
i mange forskellige sammenhænge.

Hvad er 
inspiration?

- Og kan man selv opsøge den?
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Af Simon Ditlevsen, cheftræner Silkeborg Svømmeklub
I et tidligere nummer af Vandrette oplevelser, testede 
redaktionen et prisbilligt digitalt undervandskamera med 
henblik på at finde ud af, om den type kamera kunne bruges 
til egentlige teknikoptagelser i svømning. Konklusionen 
var positiv, og i Silkeborg Svømmeklub valgte cheftræneren 
at tage ideen til sig. Nu kan man nedenfor læse om hans 
erfaringer med inddragelsen af digitalkamera i den daglige 
undervisning.

I Vandrette oplevelser 2007 kunne man læse om brugen 
af undervandskamera til teknikarbejdet i svømning. 
Det vakte min interesse. Det at filme under vandet er jo 
ikke noget nyt, men indtil for nylig var det en besværlig 
proces med et indkapslet kamera og ugers ventetid på at 
få filmene fremkaldt. Det giver jo selvsagt problemer, når 
feedbacken ikke er umiddelbar. Senere kunne man så bruge 
videokameraer nedsænket i en kasse, som man styrede fra 
bassinkanten, men igen lidt besværligt. Så da jeg læste om 
at bruge digitale kameraer, blev min nysgerrighed vakt. 

Jeg købte et forholdsvis billigt Olympus U770SW, som 
kan gå ned til 10 meter under vandet, og kastede mig ud 
i vandet, bogstavelig talt, og opdagede en ny måde at 
arbejde med svømmeteknikken på. Nu er kameraet med 
på kanten hver dag. 

Optagelser
Der er ikke brug for specielle organisatoriske hensyn. Ofte 
filmer jeg blot dele af træningen ved enten selv at hoppe 
i eller lade en af svømmerne tage kameraet. Naturligvis 
har tidspunkter, hvor vi arbejder med tekniske detaljer, 
størst interesse.

• Det har vist sig bedst at lave små klip med en enkelt  
 svømmer ad gangen.

På den måde er det nemmere at identificere klippene og 
distribuere dem efterfølgende. Vi vælger vinkler alt efter, 
hvilke detaljer der er i fokus, fx:

• Vendinger fra siden

• Starten af flyarmtaget forfra…

• … eller fra siden

• Osv. 

Man skal ikke være bange for at lade svømmerne selv 
lege og arbejde med kameraet. Svømmerne finder ofte på 
sjove vinkler og ideer til optagelsen. Deres engagement 
i hele processen er ligeledes vigtig og giver dem ejerskab 
for deres egen træning. Somme tider beder en svømmer 
mig om at filme et startspring eller en vending. 

Feedback
Der er flere måder at gribe feedbacken an på. Enten ved 
at se klippet på kameraets skærm ved bassinkanten og 
så prøve igen og igen. Hvis det er lidt finere detaljer, vi 
er interesseret i, har vi brug for en lidt større skærm, og 
klippet overføres til en bærbar computer. Her kan vi så 
igen på bassinkanten se klippet i normal hastighed, slow 
motion eller baglæns. Der er utrolig mange banale fejl, 
som er kommet for dagens lys på denne måde. Dels er der 
ting, som jeg ikke selv har kunnet se oppe fra bassinkan-
ten, dels har svømmerne jo sjældent set sig selv svømme.

Almindelige råd for feedback gælder også her. Det er 
vigtigt kun at fokusere på en enkelt detalje ad gangen, da 
der hurtigt kan komme for mange detaljer for dagens lys 
på film. Dvs:

• Fokusér på én detalje

• Film igen

• Se det nye klip

• Osv.

Alt efter svømmerens alder, niveau og personlighed kan 
denne proces gentages X antal gange. På den anden side 
behøver det ikke at være detaljen, man går efter, men 
hele bevægelsen og rytmen.

• Prøv at sætte farten på afspilningen op eller vend   
 skærmen på hovedet, så vil rytmen vise sig.

Erfaringer
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Alle svømmer med en vis rytme, men hvis man kun ser 
efter detaljen, mister man somme tider øje for rytmen og 
hele bevægelsen, som godt kan være interessant at se på 
ud fra et teknisk synspunkt. Med hensyn til at se filmklip-
pene igennem skal man huske også at planlægge tid til 
grin og pjat. Det er altid sjovt og kan føles lidt flovt at se 
sig selv på film. Tag højde for dette.

Brug af filerne
En af svømmerne har tilbudt at lægge alle klippene ud på 
en fildelingsside på internettet. Det fungerer således, at 
hver enkelt svømmer har et password og et login navn til 
den side, hvor det så kun er muligt at se de klip med sig 
selv på. Med andre ord forsøger vi at beskytte den enkelte 
for misbrug af disse klip ved kun at give dem adgang til 
deres egne klip. Hver gang vi har optaget nogle gode klip, 
uploades hjemmesiden med klippene, og svømmerne kan 
i ro og mag se klippene derhjemme. Det kan også gøres 
lidt mindre avanceret ved at bede svømmerne have et 
USB-stik med til træning. Efter træning får de så stikket 
med optagelserne af sig selv med hjem. 

Vi har også brugt kameraet til andre ting end lige teknik-
arbejde. Ud over at tage billeder til stævner og træning på 
normal vis, har vi taget holdbilleder under vandet. 
Der er et utal af muligheder for sjove svømmeholdbilleder 
med et undervandskamera.

Fordelene ved et undervandskamera er meget store. Det 
giver svømmerne og træneren mulighed for at lære mere om 
deres teknik. Men det er svømmernes ejerskab for proces-
sen, som har overrasket og glædet mig mest. God fornøjelse. 

Information på internettet
På www.goswim.tv ligger der optagelser med nogle af 
de bedste amerikanske svømmere. Nogle af de klip kan 
bruges som eksempler på ’den gode’ stilart. Som en bonus 
ligger der også masser af optagelser af teknikøvelser, som 
kan give stor inspiration til den daglige undervisning.

Læs mere om brugen af video 
i underisningen:
Larsen, Kirsten Harkjær: ”Skærmen lyver ikke” i Udspil 
nr. 6, 2006 pp.4-5.

Lüders, Kurt: ”Videoen i svømmeundervisningen – 
En skitse til en arbejdsform” i Focus Idræt 
nr. 3, 2004. pp.23-25.

Madsen, L.: ”Video i svømmeundervisning” i Video i 
undervisning – observation og analyse. 
Red. Rønholdt, H., Hovedland, 2003.

Erfaringer
med brug af 
undervandskamera 
i undervisningen
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Baby-
svømning

Nyt kursusmateriale, 
nye muligheder
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Baby-
svømning

Af tanja Christensen (uddrag af kursusmateriale) 

DGi svømning har fået udarbejdet nyt kursusmateriale til Baby-
svømmeinstruktør 1 og Baby-svømmeinstruktør 2. Det nye materiale 
giver en opdateret og aktuel introduktion til det at undervise i 
babysvømning. Nedenfor kan du læse et uddrag af kursushæftet 
med konkrete idéer til sanglege.
På Baby-svømmeinstruktør 1-kurset vil kursisten lære de 
helt elementære aspekter omkring babysvømning. 

Om kurset
Kurset vil være en vekselvirkning mellem teori og praksis. 
Teoretisk vil man få en større viden omkring babysvøm-
ningens historie, barnets udvikling og rollen som instruk-
tør. Sideløbende vil man lære nye greb, dyk og aktiviteter i 
vandet. Der vil blive lavet øvelser på både dukker og rig-
tige babyer. Et krav til kursisten er, at man skal prøve at 
dykke en baby.

Derudover vil man på Baby-svømmeinstruktør 1 få mulig-
hed for at afprøve og udvikle sine evner som instruktør, 
hvor man sammen med en gruppe planlægger og udfører 
en halv times instruktion/undervisning af en gruppe for-
ældre og børn. Hensigten er at give kursisten den bedste 
ramme for at blive en bedre instruktør, samt at de kompe-
tencer, man kommer i besiddelse af, kan anvendes i alle 
former for babysvømning.

Om babysvømning
Hvad er babysvømning egentlig? Der er ingen definition 
på, hvad babysvømning er, andet end at det er babyer, 
som er i vandet med deres forældre. Der er derfor meget 
stor forskel på, hvad den enkelte klub tilbyder, og hvilken 
målsætning der er med babysvømningen. Overordnet går 
de fleste forældre til babysvømning med det mål, at bar-
net skal blive glad for at være i vandet og samtidig opnå 
en naturlig respekt for vandet.

Fælles for alle babysvømmetilbud er, at aktiviteter i van-
det giver en unik mulighed for tæt og intim kontakt mel-
lem forældrene og barnet. Ligeledes vil aktiviteter i vandet 
stimulere barnets sansemotorik, og det sociale samspil 
med andre børn/forældre/instruktør vil stimulere det en-
kelte barns sociale udvikling.

I svømmeklubberne tilbydes babysvømning ofte for børn i 
alderen 0-2 år. På Baby-svømmeinstruktør 1 tages der der-
for udgangspunkt i denne aldersgruppe.

Nogle sanglege
Der vil på kurset blive gennemgået forskellige sanglege, 
som man kan tage med hjem og anvende i undervisnin-
gen. Nogle af dem vises i nedenstående skema. 
På kurset bliver der også rig mulighed for at diskutere 
praksis omkring sanglege samt at udveksle erfaringer 
om egne aktiviteter.

Skomagerdrengen
Syng 
(Synges tre gange i stigende 
tempo)

Bevægelser
Alle står i en cirkel
Barnet bliver holdt af foræl-
deren

Først den ene vej og så den 
anden vej
Atjuw atjuw og skomager-
dreng (X2)
Skomagerdrengen er en gris, 
for han spiser jordbæris (X2)

Barnet føres fra side til side
Barnet føres op og ned
Barnet føres væk fra kroppen 
og tilbage

Hjulene på bussen

Syng Bevægelser
Alle står i en cirkel
Det lille barn bliver holdt af 
forælderen, det store barn 
hænger på aquaormen

Hjulene på bussen drejer 
rundt, rundt, rundt (X3)
Hjulene på bussen drejer 
rundt, rundt, rundt gennem 
hele byen

Alle drejer rundt om sig selv

Dørene i bussen siger åbne og 
lukke, åbne og lukke (X3)
Dørene i bussen siger åbne og 
lukke gennem hele byen

Barnet svinges fra side til side
Større barn: Svinger hovedet 
fra side til side

Pengene i bussen siger klir, 
klir, klir (X3)
Pengene i bussen siger klir, 
klir, klir gennem hele byen

Plaske med hænderne eller 
benene

Børnene i bussen hopper op 
og ned (X3)

Børnene i bussen hopper 
op og ned gennem hele 
byen

Barnet bliver kastet op i luften

Girafferne i bussen siger av 
mit hoved (X3)
Girafferne i bussen siger av 
mit hoved gennem hele byen

Børn og forældre tager sig til 
hovedet

Boogie Woogie

Syng Bevægelser - Alle står i en cir-
kel. Det lille barn bliver holdt 
af forælderen
Det store barn hænger på 
aquaormen

Ah Boogie Woogie Woogie (X3)
Og så går vi i ring
Vi rækker armen frem (X2)
Og så ryster vi den lidt
Vi danser Boogie Woogie
Og så drejer vi omkring
Og så går vi i ring

Alle går rundt i ring.
Drejer rundt om sig selv
Øvelse laves
Ryster den kropsdel der blev 
brugt til øvelsen
Danser lidt
Drej rundt om sig selv
Rundt i rundkredsen igen

Nyt kursusmateriale, 
nye muligheder
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Lile Peter Edderkop

Syng Bevægelser: Alle står ved 
kanten, barnet er vendt ind 
mod kanten.
Ved mindre børn bliver barnet 
ført, større børn klarer det 
meste selv.

Lille Peter Edderkop
kravler op ad muren,
så kom regnen og skyllede 
Peter ned.
Så kom solen og tørrede 
Peters krop.
Lille Peter Edderkop kravler 
atter op.

Børnene kravler - monkeywalk 
- hen ad kanten
Børnene flyder baglæns på 
ryggen
Børnene svømmer tilbage til 
kant på maven
Børnene kravler op på kanten
Vi tæller til 3, og barnet hopper i

Læs mere om babysvømning:
Claire Timmermanns: Babysvømning – Hvordan du lærer din 
baby at svømme, Forlaget Komma A/S, København 1989

Lene Skovgaard & Helle S. Kromann: Babysvømning - 
Hvorfor & Hvordan, Forfatterforlaget, Svendborg 2004

Ulrika Færch: Politikens bog om babysvømning, 
Politikens Forlag 2007

Først den ene hånd og så den anden hånd 
Mel.: Skomagerdrengen

Syng Bevægelser: Alle står i en cir-
kel. Det lille barn bliver holdt 
af forælderen
Det store barn hænger på 
aquaormen 

Først den ene hånd og så den 
anden hånd - og plask og plask 
og klap, klap, klap (X2).
Snurre, snurre - rundt, rundt, 
rundt (X4)

Vinker med den ene hånd og 
derefter den anden
Plask i vandet og klap
Snur rundt

Sving den ene arm, og sving 
den anden arm, og plask og 
plask og klap, klap, klap (X2).
Snurre, snurre - rundt, rundt, 
rundt. (X4) 

Sving den ene arm og derefter 
den anden arm
Plask i vandet og klap
Snur rundt

Spark det ene ben, og spark 
det andet ben - og plask og 
plask og klap, klap, klap (X2). 
Snurre, snurre - rundt, rundt, 
rundt (X4)

Spark med det ene ben og med 
det andet ben
Plask med benene og klap
Snur rundt

Snur den ene vej, og snur den 
anden vej, og hop og hop og 
hop, hop, hop (X2).
Snurre, snurre - rundt, rundt, 
rundt. (X4) 

Snur rundt den ene vej og så 
den anden vej
Hop
Snur rundt

Løb den ene vej, og løb den an-
den vej og puh og puh og puh, 
puh, puh (X2)
Snurre, snurre - rundt, rundt, 
rundt (X4)  

Løb rundt i ring først den ene 
vej og så den anden vej
Pust
Snur rundt

Uddannelse på området:
DGI udbyder kurserne Babysvømning 1 og Babysvømning 
2, hvor målgruppen på 1. kursus er nye babysvømmein-
struktører, mens forudsætningen for at deltage på 
2. kursus er et par års praktisk erfaring.
Kursusmaterialet til kursus 1 er nyskrevet (ovenstående er 
et uddrag heraf). Kommende kurser kan findes via DGI’s 
hjemmeside www.dgi.dk – gå ind under træner og find 
kursusoversigten via menuen i venstre side.
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Af Carsten Jokumsen
I de mange år jeg har undervist voksne svømmere fra begyn-
der til både rutinerede og egentlige mastersvømmere, har der 
altid været nogle gennemgående pædagogiske virkemidler, 
som har bidraget til at gøre undervisningsforløbene bedre 
egnede til den voksne målgruppe. I det følgende har jeg prøvet 
at samle de mange erfaringer til nogle generelle råd, som jeg 
håber, kan hjælpe andre svømmeinstruktører med at tackle un-
dervisningen af voksne svømmere på den bedst mulige måde.

Det første, man skal gøre, når man skal undervise voksne 
i svømning, er at acceptere, at de alle sammen kommer 
med en forhåndsviden om svømning og nogle forhåndsan-
tagelser, som man er nødt til at tage hensyn til. Med børn 
arbejder underviseren med en ’ren tavle’, mens man med 
voksne i et vist omfang skal omarrangere deres viden, inden 
man kan komme videre.

I praksis betyder dette ofte, at underviseren selv skal være 
meget sikkert funderet. Man skal være klar til at svare på 
spørgsmål vedr. sin egen undervisning, og man skal kunne 
forklare formålene med samtlige øvelser, man vælger at 
udsætte sine svømmere for.
De vigtigste generelle ting, som jeg opdagede gav min un-
dervisning den sammenhængskraft, der skulle til, var:

• Klare, velbegrundede mål for undervisningen – både den  
 enkelte undervisningsgang og set i et længere perspek- 
 tiv – fortæl gerne holdet om nogle af disse mål. Det viser  
 overblik fra starten.

• Gode argumenter for brugen af enhver øvelse – voksne  
 svømmere vil gerne vide, hvad de laver, og hvorfor. 
 Det er underviserens opgave at kunne forklare det

• Fokus på detaljer og forbedringer af stilarterne – motions- 
 aspektet er vigtigt for voksensvømmere, men undervi- 
 serens rolle som ’ekspert’ skal udnyttes, ellers kunne de  
 jo bare svømme baner i den offentlige åbningstid

Konkret betyder det,
• At underviseren skal lægge en plan for holdet, og holdet.  
 skal indvies i denne.

• At underviseren skal lave et flow i hver undervisnings  
 time og mellem undervisningstimerne.

• At underviseren altid skal kunne forklare, hvilke forbed 
 ringer der sigtes efter, når en given øvelse præsenteres.

• At underviseren altid skal kunne forklare i nødvendige  
 detaljer om de tekniske aspekter af den/de stilarter, der  
 aktuelt gennemgås.

Undervisning af voksne
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Undervisningsstruktur
Med voksenhold kan man med fordel udnytte, at svøm-
merne selv kan arbejde videre på baggrund af oplæg fra 
underviseren. Det giver en række friheder i forhold til de 
måder, man kan vælge at strukturere undervisningen på.

Opdeling 
Man kan med fordel dele holdet op i to og lade det ene hold 
arbejde alene med enten en teknikserie eller en motions-
serie, mens man selv underviser den anden halvdel mere 
intensivt. Det kunne fx være vejrtrækning i crawl, balance 
i rygcrawl, bryst benspark eller lignende teknisk kævende 
emner. Halvvejs gennem undervisningstimen byttes, såle-
des at første halvdel nu undervises intensivt, mens anden 
halvdel svømmer selv.

 
Traditionelt vs. alternativt 
Voksne svømmere har lige så meget brug for afvekslende 
undervisning som børn. Lav gerne programmer, som deler 
undervisningen op i en traditionel del samt en mere alter-
nativ del. Det alternative kunne fx være vandpoloøvelser, 
livredningsøvelser eller holdkapper med fokus på bestemte 
tekniske detaljer som fx skodde.

Høj detaljeringsgrad 
Voksne kan optage og bearbejde mere information end 
børn. Derfor kan du som underviser godt putte langt flere 
detaljer på din undervisning, end du måske ville gøre, hvis 
du underviste børn. Vær dog opmærksom på, at mens 
voksne sagtens kan forstå og arbejde med flere detaljer end 
børn, så kan de have lige så store motoriske vanskeligheder 
som børn. Vær derfor altid opmærksom på, om deres moto-
rik kan følge med anvisningerne.

Sidst men ikke mindst…

Lad svømmerne hjælpe hinanden
Modsat børn kan voksne sagtens sættes til at observere 
og kommentere på hinandens svømning. Hvis man derfor 
arbejder intensivt med et eller flere tekniske elementer, kan 
man som træner godt lade de voksne svømmere arbejde 
sammen i hold på to eller tre, hvor svømmerne skal obser-
vere hinanden og derefter rette hinandens stil. Formålet 
er ikke kun, at den enkelte vil opleve at blive observeret 
mere intensivt, det er i lige så høj grad et spørgsmål om, at 
de svømmere, der sættes til at observere og kommentere, 
automatisk vil få en bedre forståelse af sammenhængen 
mellem teknik, krop og bevægelsesmønstre – en forståelse, 
som de næsten ubevidst overfører på deres egen svøm-
ning. Der er naturligvis forskel fra person til person, men i 
sådanne situationer har jeg oplevet mange aha-oplevelser 
fra de svømmere, der observerede.

Der er sikkert mange flere måder at udnytte den særlige dyna-
mik, man kan opleve på et voksenhold. Her har jeg blot nævnt 
en række af de elementer, som jeg selv har haft mest ud af at 
anvende, men husk, intet hold er ens, og derfor skal undervis-
ningen altid tilpasses den aktuelle undervisningssituation.

Information på internettet
Når det gælder voksenpædagogiske overvejelser, er der 
ikke meget svømmefagligt relevant materiale at finde 
online. Dog skal www.totalimmersion.net lige nævnes, 
da dette site alene handler om tekniske tilgange til svøm-
meundervisning specielt målrettet voksne svømmere på 
snart sagt alle niveauer.

Et andet site er www.artofswimming.com, der også 
tilbyder inspirationsmateriale baseret på pædagogiske 
principper specielt målrettet voksne.

Undervisning af voksne
- erfaringsbaserede overvejelser
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Af DGI’s svømmeudvalg
Idrætsvaner ændres, og et af de områder, hvor ændringen 
er mest markant, er den måde, hvorpå især voksne men-
nesker forbruger idræt. Idræt er i stigende omfang blevet 
et produkt på lige fod med andre varer, der ønskes købt og 
anvendt på køberens præmisser.

Mange af de traditionelle idrætsforeninger under DGI har 
givet udtryk for, at de føler sig under pres – ikke mindst 
svømmeklubber, der i modsætning til en del andre idræts-
grene er afhængige af en svømmehal og bassinplads for 
overhovedet at kunne tilbyde aktiviteter.

Samtidig er der mange steder stigende ønsker fra andre 
brugergrupper om udvidede åbningstider for offentlig-
heden, så den enkelte selv kan gå ind og svømme, når 
vedkommende har tid og lyst.
Men udvidede offentlige åbningstider behøver ikke at 
være et problem for aktivitetsniveauet i klubberne. Hvor-
for ikke arbejde sammen med svømmehallen om at tilbyde 
’kom og vær med’-aktiviteter for hallens gæster om afte-
nen, om morgenen eller i weekenden - afhængig af behov?

Synergi mellem klub og hal
Ovenstående udmelding og de organisatoriske og 
aktivitetsmæssige forslag, der nævnes i det følgende, 
er det foreløbige resultat af medlemsklubbernes og DGI 
svømmeudvalgs ønsker om at sætte fokus på netop 
muligheden for at samarbejde med hallerne om at tilbyde 
aktiviteter til gæster i den offentlige åbningstid.
I denne artikel kommer DGI svømning med en række bud 
på aktivitetstilbud, der kan samarbejdes om. Samarbej-
det kan fx gå på, at klubbens instruktører benyttes til 
undervisningen, eller at livredderne tilknyttes klubben og 
uddannes via DGI til også at kunne varetage denne funk-
tion. De personer der deltager i aktiviteterne fra gang til 
gang registreres og kan på den måde indgå som en del af 
de personer, der aktiveres via klubbens tilbud. Dermed får 
man også mulighed for at rekruttere nye faste medlem-
mer til de motionshold, som nogle steder kan være svære 
at fylde ud.

Mulighederne for synergi er mange. For klubberne 
handler det primært om at se de nye tendenser som en 
mulighed og ikke en trussel.

 Samarbejde
 mellem klub 
 og hal
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Forslag til aktiviteter og 
organisering:

• Klippekort til ’Kom og vær med’-aktiviteter i svømme- 
 hallens offentlige åbningstid. Klippekort og aktivite 
 ter kan fx administreres af svømmeklubben.

• Alternativt kan man forestille sig, at svømmeklubben  
 i samarbejde med hallen sørger for at klæde livredder-
 ne på til opgaven at undervise de offentlige badegæ- 
 ster. En eventuel sidegevinst kan være ekstra træner 
 kapacitet for klubben.

• ’Kom og vær med’-aktiviteter kan fx være Aqua Fitness- 
 tilbud som Aqua Spinning, vandgymnastik eller lignen- 
 de. Der kan også være tale om fælles ’træning’, hvor   
 motionister får en smule undervisning eller coaching i  
 fx tekni.

• Undervisning i ’Kom og vær med’-aktiviteter kunne  
 uden problemer varetages af klubbens instruktører.

• Et samarbejde med hallen kan også udnyttes til – via  
 fx hallens personale at sprede kendskabet til klubbens  
 tilbud. Dette vil være oplagt at gøre i forlængelse af  
 ’Kom og vær med’-aktiviteter. 
 Er det klubbens instruktører, der står for ’Kom og vær  
 med’-aktiviteterne, vil de som en naturlig del af rollen  
 kunne agere reklamesøjler for klubbens tilbud.

DGI’s rolle
I den enkelte hal mellem den lokale klub og hallens ledelse 
og personale, har DGI ingen direkte kontakt, men det er 
DGI svømnings erklærede mål at støtte op om både orga-
niserede og uorganiserede aktiviteter inden for svømning.

Det er klart, at DGI’s overordnede mål stadig er at arbejde 
for klubberne og for det forpligtende fællesskab, som 
medlemskabet af en klub giver. Men folkesundhed er 
også en mærkesag for DGI, og når idrætsvaner ændres, 
så må DGI – herunder DGI svømning også ændre praksis 
og fokus, hvis DGI svømning i samarbejde med klubberne 
dermed kan støtte op om den uorganiserede del af vandid-
rætten, gerne til gavn og glæde for både klubber, haller og 
brugere/svømmere.

DGI svømning vil fortsat arbejde med problematikkerne 
omkring adgang til faciliteter, adgang til udøvere, samar-
bejde mellem klub og hal, organisering samt udbredelse 
af gode vandidrætsvaner og kundskaber til alle – såvel 
organiserede som uorganiserede udøvere.

Nu og i fremtiden
DGI har tidligere lavet Aqua Fitness-materialer til op-
hængning i svømmehallerne, så uorganiserede udøvere 
kunne få adgang til kvalificeret materiale. Dette projekt 
blev positivt modtaget, så DGI svømning vil i de kommen-
de år holde øje med udviklingen og inddrage disse første 
tidlige erfaringer i det videre samarbejde med hallerne.

Et område, som ikke har været dyrket endnu, er DGI 
svømnings hjælp til klubberne med at opfange, hjælpe 
og gerne organisere de uorganiserede udøvere. Dette 
område vil være i fokus, og ovenstående skitser til idéer 
vil i den kommende tid ligge til grund for udarbejdelsen af 
nogle mere udførlige strategier og anvendelige materia-
ler, som kan bruges af klubberne i det videre arbejde.

Vi opfordrer til at anvende Facebook gruppen ’Vandrette 
oplevelser’ til at dele erfaringerne på dette område. Vi vil 
fra DGI svømnings side også holde øje med debatten og 
inddrage så mange erfaringer som muligt i vores arbejde.

 Samarbejde
 mellem klub 
 og hal
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