
VM i 
svømmeundervisning

Hvem kan lave den bedste 

svømmeundervisning?



▪ 100 min. (80 min. oplæg + arbejde, 20 min. præsentation)

▪ I skal forsøge at komme med et bud på verdens bedste 

svømmeundervisning, som skal præsenteres for de andre + 

dommerpanel

▪ Idéen vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:
̶ De 4 kendetegn for god undervisning

̶ Rammer den målgruppen?

̶ Originalitet, skubber den grænserne for svømmeundervisning?

̶ Anvendelighed, er det noget jeg kan lave hjemme i min egen svømmehal? 

Rammen for workshoppen



Krav til præsentation

▪ Præsentationen må max vare 1,5 min.

▪ Der skal være en planche eller andet produkt

▪ Idéen eller konceptet skal eksemplificeres i mindst 1 program

▪ Der skal være en målgruppe





Hvad er vigtigt for målgruppen? 

Kilde: DGI Hæfte, Go Fun - børn, idræt og bevægelsesglæde



En fælles problematik i svømning

138.829 11.957 91,4126.872



▪ Sekundær sport

▪ Ensformig træning/for høj grad af specialisering

▪ Manglende socialt fællesskab

▪ Mindsket forældreopbakning efter at børnene har lært at svømme

▪ Træneren og specielt dennes pædagogiske evner

▪ Mere tid på fritidsjob/venner/kæreste osv. 

Hvorfor?

Kilde: https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Svoemning-rapport.pdf

https://www.svoem.org/_files/_database/database105/Svoemning-rapport.pdf


▪ Der er et stort frafald i svømning

▪ Børnene på vores svømmehold efterspørger sjov, udvikling og tid 

med vennerne

▪ Hvis de ikke oplever ovenstående, så stopper de efter at have lært 

at svømme

Indsigter fra målgruppen



De 4 kendetegn for god undervisning

Kilde: Moderne Svømning



Klar struktur

Rutiner, plan, rollefordeling… 

I praksis

Individuelle hensyn

Differentiering efter niveau og  

motivation 

Variation

Forskellige aktiviteter og 

undervisningsformer

(posteløb, quiz, boldspil, 

fangelege, banesvømning…)

Ægte læringstid

Korte forklaringer, 

pauseaktiviteter, minimal 

ventetid…



Næste fase



▪ Lad vær med at dømme en idé for hurtigt

▪ Stjæl fra alle de andre idrætter, folkeskolen eller lignende

▪ Nogle gange er det nemmere at være kreativt inden for en ramme
̶ F.eks. En bestemt målgruppe, et bestemt tema (Superhelte, OL…)

Når vi skal være kreative…



Associations brainstorm 

Badebold

Fiskestang

Bølger

Ferie

Båd

Surfing 



Hvordan vælger jeg den bedste idé?

Sjovhed

Udvikling

Se film i 

svømmehallen

Teknisk serie



▪ Arbejde indtil 14.20

▪ Præsentation og kåring af vinder 14.20-14.40

▪ Præsentationen må max vare 1,5 min. 

Procesforslag:

Tidsplan

Idéudvælgelse Idéudvikling
Forberedelse 

af 
præsentation

Max 10 min. 20-25 min. 10-15 min.




