
Brænd igennem som 
instruktør uden at 
brænde ud

Tips og tricks til hvordan du leverer første 

klasses svømmeundervisning samtidig med at 

du gør livet let for dig selv



• Hvorfor er det værd at bruge tid på at snakke om det her emne?

• 7 tips til at brænde igennem uden at brænde ud  

• Hvad er dit bedste tip?

• Spørgsmål og afrunding 

Agenda



Dygtige og engagerede træner er vigtige for 
svømmernes motivation of fastholdelse!



• For mange andre bolde i luften

• For meget rutine og for lidt udvikling

• For mange barriere / for meget modstand

• Andet? 

Over tid kan vi opleve at brænde ud…



• Hvis vi mister energien i vores 

undervisning, vil det også gå ud 

over svømmernes motivation.

• Dette kan skabe en nedadgående 

spiral, hvor man oplever mindre 

succes i sin undervisning, som fører 

til endnu mindre lyst og energi.

Men lader vi os selv brænde ud så…



Så hvordan brænder vi igennem 
uden at brænde ud?



#1

Hvad er vigtigt for at brænde 

igennem som instruktør?

#2

Prioriter dine bidrag. Hvad er 

det vigtigst?

#1: Brug din energi på den vigtigste



• Materiale kan ofte bruges igen og igen.

• Med små twist kan eksisterende 

lege/materiale få helt nyt liv 

• At have lidt materiale på lager kan gøre det 

let at lave god undervisning i en travl tid 

#2 Genbrug, Genbrug, Genbrug



Dyrekort

Billeder:

http://www.pngall.com/dolphin-png

http://animaljamspirit.blogspot.com/2013/09/jellyfish-hat.html

https://www.prettymummasays.com/quiet/

http://animaljamspirit.blogspot.com/2013/09/jellyfish-hat.html
https://www.prettymummasays.com/quiet/


Terningeleg

Billede:

https://www.tts-group.co.uk/multi-coloured-foam-silent-dice/1001746.html

Tal Aktivitet

1 3 dyk mod bunden

2 5 gange op og ned af vandet så hurtigt du 

kan 

3 Flyd som en kugle i 10 sekunder

4 3 * Svøm -> kolbøtte

5 2 Hovedspring med delfinsvømning

6 2 baner indianersvømning/grillkylling

Lader man svømmerne slå med flere terninger (f.eks. 2), kan 

man udnytte at 7 og 8 er mere sandsynlige end 2 og 12. 



• Hvis en af dine kollegaer har lavet et fedt program, så spørg om du 

ikke må få det

• I kan også lave en delemappe i jeres klub

• Det kan også være invitationer, posteløb eller noget helt tredje

• Men vær også generøs og giv tilbage!

#3 ‘Stjæl’ med arme og ben – og giv igen



AquaSchool

https://www.aquaschool.dk/

DGI trænerguiden (har også andre idrætter)

https://www.dgi.dk/traenerguiden

Dokument: Lad os inspirere hinanden

kortlink.dk/2dhug

Der findes en masse ressourcer vi kan 
bruge online

https://www.aquaschool.dk/
https://www.dgi.dk/traenerguiden
http://kortlink.dk/2dhug


#4 Sæt et konkret og overkommeligt mål  

Mit mål er at afprøve mindst 1 ny aktivitet/leg pr 
holdtype hver uge. Så skrue maks op for kreativiteten 
og variationen!

Jeg vil gøre mine instruktioner korte og mere præcise 
samt huske feedback mindst 1 gang pr. svømmer 

Ægte lærings tid/ klar kommunikation 

Min målsætning skal være sammenhængen imellem 
hvor målbart tingene jeg laver med børnene er.



Sæt dig selv et personligt mål som opfylder følgende kriterier:

• Det skal være relativt let at opnå

• Det skal være attraktivt

• Gerne specifikt 

Øvelse: Dit personlige mål 



#5 Snup de billige point



#6 Træk på andre - f.eks. En 
gæsteunderviser 



Måske har du brug for:

• En pause

• Nye udfordringer

• Støtte/værktøjer

• Et spark ny inspiration

• …

#7 Mærk efter og undgå af banke sig selv i 
hovedet



Hvad er dit bedste tip?



Mail: simonamhansen@hotmail.com

Tak for denne gang!

mailto:simonamhansen@hotmail.com

