
Leg stilarterne ind

Kan leg gøre stilartsindlæringen nemmere og sjovere? 



At blive klogere på hvorfor det kan være en god idé at lege stilarterne ind

At få inspiration til hvordan man kan undervise i stilarter gennem leg via konkrete 
aktivitets- og forløbseksempler.

Overordnet mål



Hvorfor skal vi træne stilarter gennem leg? 

Kort introduktion til opbygning af de fire stilarter

Præsentation af konkrete eksempler på lege og legeforløb til indlæring af de 4 

stilarter 

Opsamling, afrunding og spørgsmål

Agenda
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Kort om mig



1) Hvor meget leger du på dit svømmehold? (svar på en skala fra i chatten 1-10)

2) Hvad er det fede ved at lege i svømmeundervisningen? (noter for dig selv)

3) Hvad er udfordringer ved at bruge leg i svømmeundervisningen? (noter for dig 

selv)

Du er på!



Titte-Bøh?

Fodbold? 

Computerspil? 

Alle mine kyllinger kom hjem?

Sneboldkamp?

Kortspil?

Hvad er leg egentligt? 



Definition fra Den danske ordbog: 

”underholdende aktivitet som især børn organiseret eller spontant udfører eller 
deltager i for fornøjelsens skyld”

Vi kan tale om flere forskellige lege typer, som f.eks. Rollelege, objektleg, 
bevægelsesleg m.fl.

Hvad er leg egentligt?



Leg er naturlig tilgang til læring

Leg er sjovt

Leg kan få mig til at glemme det der er svært

Leg kan nedbryde niveau- og aldersforskelle

Leg kan skabe sociale relationer 

Hvorfor skal vi lege? 

Billeder
https://livingmividaloca.com/dress-up-with-vi-and-va-fashion-dolls/
https://www.dabbolig.dk/aktuelt/nyheder/ny-legeplads-samler-boern-og-voksne/

https://livingmividaloca.com/dress-up-with-vi-and-va-fashion-dolls/
https://www.dabbolig.dk/aktuelt/nyheder/ny-legeplads-samler-boern-og-voksne/


Lege vs. øvelser i svømmeundervisningen

Lege Øvelser

Åbne inden for legens rammer Lukkede – Du skal gøre præcis 
sådan her

Variation Gentagelse

Sociale Individuelle

Lege Øvelser

EnarmscrawlHoldkapSpejlsvømningLamuella



Hvordan går vi fra grundfærdigheder til stilarter?

GF og 
vandtilvænning Stilartselementer

Den færdige 
stilart



To grundtilgange til stilartsindlæring



1. Crawlben ved kanten 

2. Crawlben med plade

3. Crawlben med plade og udånding under vand

4. Crawlben med plade, udånding under vand og vejrtrækning til siden

5. Crawlben med plade og crawlarm 

6. Crawlben med plade, crawlarm og vejrtrækning

7. Sammensat crawl uden vejrtrækning

8. Crawl med vejrtrækning til siden

Typisk øvelsesbaseret stilartsopbygning i crawl



1) Det kan være meget ensformigt

2) Mange gentagelser, som kan føre til uhensigtsmæssige bevægelsesmønstre

3) Mindre grad af differentiering

4) Ventetid ved kanten

5) Niveauforskelle kan være meget tydelige

Ulemper ved klassisk øvelsesbaseret 
undervisning



Udgangspunktet i opbygning vil være lignende den I er blevet præsenteret for, men 
vi skifter alle øvelserne ud med lege.

Det er ikke så svært. Vi kan tage alle de lege vi kender og så lave nogle små 
regelændringer, ift. hvordan man må bevæge sig i vandet

Så lad os prøve at lege stilarterne ind!



Beskrivelse af øvelsen

3 eller flere. Et trafiklys (evt. underviseren) er i den ene ende af bassinet med ryggen til resten 
af deltagerne, der er i den anden ende af bassinet. Trafiklyset melder nu grøn-gul-rød, mens 
deltagerne svømmer op mod trafiklyset. Når trafiklyset melder stop og vender sig rundt ”dør” de 
deltagere, der stadig svømmer, og de skal starte forfra ved bassinkanten. Det gælder om at 
være den første deltager, der når trafiklyset. Trafiklyset bestemmer, hvem der "dør".

Spørgsmål

- Hvordan kan vi træne stilarter med denne leg? 

Grøn, gul rød, STOP!



Beskrivelse af øvelsen

Der er en eller flere fangere. Når man bliver fanget skal man stå stille med spredte ben og 
armene ud til siderne.

For at blive fri skal en svømmer svømme under armen eller mellem benene på den pågældende.

Spørgsmål

- Hvordan kan vi træne stilarter med denne leg? 

Ståtrold



Beskrivelse af øvelsen

Deltagerne inddeles i fx pærer, æbler, appelsiner osv. De hopper i vandet, når deres frugt råbes 
op; f.eks. nu skal alle æblerne hoppe i vandet og op igen, nu skal alle appelsinerne hoppe i og 
op igen. Når der råbes "frugtsalat", hopper alle deltagerne i vandet.

Spørgsmål

- Hvordan kan vi træne stilarter med denne leg? 

Frugtsalat



- Rød, gul, grøn, STOP!

- Fodbold i vand

- Orkester

- Fangeleg med plade og crawlben

- Pladekamp

- Mario-Kart

Lege med crawlben i fokus

Billede: https://attackofthefanboy.com/videos/mario-kart-3ds-gameplay/

https://attackofthefanboy.com/videos/mario-kart-3ds-gameplay/


- Surfersvømning og surferfangeleg

- Vandpolo

- 2 og 2: Hent ringen før den synker

- Lamuella

- Streamline golf

- Fangeleg, hvor man hænger sammen 2 og 2

Lege med crawl i fokus 



- Fangeleg siddende på plade

- Aqua orm tovtræk

- Musik-/stopsvømning 

- Aqua Fitness 

- Frugtsalat med frøhop og sprællemandshop 

- Stråtrold

Lege brystsvømning i fokus



- Byt plads leg med delfinhop

- Delfin og delfininstruktør

- Simon siger

- Stjæl aqua orme

- Hent ringe under isen 

- Forhindringsbane

Lege med fly i fokus



Eksempel på opbygning af fly gennem leg

Fokus Leg

Delfinbevægelse Delfin og instruktør

Delfinhop Stjæl aquaorme

Flyarme Grøn, gul, rød, STOP!

Delfinhop med flyarme Fangeleg

Fly u. vejrtrækning Hajer efter guldfisk

Fly m. vejrtrækning Sten-saks-papir battle UV



Eksempel på opbygning af ryg gennem historie

Billede: http://www.whiteeagleaerospace.com/mission-accomplished-mr-president-3/

Fokus Historie

Crawlben Køre til rumbase

Udgangsstilling Raket til månen 

Rygcrawlben Månefodbold

Rygcrawlarm + ss Baglæns månevandring

+ rotation Pas på asteroiderne!

+ hovedstilling Transport at måneskatte

http://www.whiteeagleaerospace.com/mission-accomplished-mr-president-3/


Eksempel på opbygning af bryst gennem leg

Fokus Leg

Udgangsstilling Raketkonkurrence

Brystben delelement Frugtsalat med frøhop og sprællemænd

Brystarm Toptrækning på orm eller stor plade

Brystben Brystben siddende på kanten 

Brystben Ståtrold med lodrette brystben

Brystarm + VT Stjæl skatte (pullbuoys)

Brystsvømning Skubbebold



Eksempel på opbygning af crawl gennem leg

Fokus Leg

Crawlben Grøn, gul, rød, STOP!

Crawlben + arm Mario Kart med ‘boost’

Vejrtrækning til siden Forhindringsbane med VT til siden 

Crawl med opdrift Surfersvømning/surferfangeleg 

Crawl u. VT Skiskydning

Crawl u. VT Vandpolo

Crawl m. VT Fangeleg



Take-Home messages: 

Leg kan være en super måde at indlære stilarter

Leg kan både være den primære tilgang til stilartsundervisning eller supplement til 
de mere klassiske øvelser

Mange klassiske lege kan med små twist bruges til stilartsindlæring

Check ud:

Hvad tager jeg med herfra og hvad vil jeg gerne prøve af i praksis?

Afrunding



Spørgsmål eller kommentarer?



Tak fordi I ville lytte med! 

Idéer og inspiration til anderledes svømmeundervisning

Tirsdag den 31. marts fra 20-21 

Som rutineret svømmeinstruktør kan man godt opleve at køre lidt fast i de samme rutiner. Man 
bruger de samme øvelser igen og igen, fordi det er nemt, og fordi man ved, at det virker. På 
dette online spotkursus vil du blive ’bombarderet’ med øvelsesidéer og nye måder at tænke 
svømmeundervisning på, som forhåbentligt kan sparke endnu mere gang i din 
svømmeundervisning til gavn både for dine svømmere og for din egen motivation. Spotkurset 
vil være relevant for svømmeinstruktører uanset niveau og erfaringsgrundlag. 

1) Hvorfor er det vigtigt at have variation i sin undervisning, og hvordan kan andre måder at 
organisere sin undervisning på styrke indlæringen hos svømmerne?

2) Gennemgang af konkrete aktiviteter og organisationsformer, som du kan bruge i din 
undervisning

3) Opsamling, afrunding og spørgsmål


