
Børn med særlige behov

Tips og tricks til din svømmeundervisning



Hvem er jeg?

• Simone Christiansen

• Arbejdsområder: Sårbare børn og 
unge: Trivsel og mental sundhed og 
inkluderende fællesskaber.

• Bor på Vesterbro med min kæreste og 
barn.

Velkommen!



Inklusion i DGI - kort fortalt



Hvordan er stemningen hos jer?

1-2 ord på, hvad der 
definerer stemningen 
hjemme hos her lige 

nu?



• Børn med særlige behov
• Svømmehallen - på godt og ondt

• Lidt om ADHD
• Inkluderende undervisning – hvordan?

• Udvikling af et positivt selvbillede

• Ros og anerkendelse

• Struktur og forudsigelighed

• Et foreningsperspektiv på børn med særlige behov
• Refleksion og afrunding
• Tak for i aften 

Program
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Børn med særlige behov



Inklusion vedkommer alle børn – ikke 
kun dem med særlige behov.



Den måde vi almindeligvis 
gør i foreninger kræver 

alderssvarende og 
veludviklede styresystemer



• Evnen til at fastholde sin opmærksomhed i kortere og længere tid af 

gangen

• Evnen til at si og sortere i input fra en rungende svømmehal og 

bevare fokus på dét der bliver sagt

• En alderssvarende sprogforståelse

• Evnen til at hæmme impulser

• Evnen til at forstå sociale og følelsesmæssige signaler

Det indebærer:



Workshop 1
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Svømmehallen stiller nogle særlige betingelser til rådighed 
ift. at skabe et inkluderende miljø for alle. 

Svømmehallen kan være et bombardement af sanseindtryk:

• Højt lydniveau
• Mange skift af temperaturer
• Omklædningsrummets kaos
• Afstanden ml. trænere på kanten og børn i vandet

Men den har omvendt masser af potentiale:

• Vandet skaber kropslig afgrænsning
• Vandet har en beroligende effekt
• Bassinet skaber et tydeligt afgrænset rum
• Mulighed for nærvær og at være i børnehøjde

Svømmehallen - på godt og ondt
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Skab den røde tråd
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”Der er en fast regel om, at man ikke må være på redskaberne 
uden at have fået lov. Alligevel drøner Linus fra tid til anden hen og 
laver kolbøtter og andre spring på den store madras. Det er ikke 
fordi Linus ikke kender reglen. Han kender den, men kan ikke lade 
være med at løbe derhen. I starten spurgte de andre børn på 
holdet, hvorfor Linus måtte gøre det, når de nu ikke måtte, men de 
accepterede hurtigt at sådan var det for Linus. Når han havde 
’hoppet af’ kom han tilbage og var med i aktiviteten hurtigere end 
hvis de forhindrede ham i at få ’hoppet af’. Linus’ far er altid til 
stede i hallen under træningen og tog på den måde ansvar for 
sønnens ekstra hopperi. Det gjorde det muligt for Linus’ at deltage 
på sine præmisser – nemlig at få afløb for det ekstra hopperi. ” 

Et eksempel



• Det vigtigste er at vi taler

• Behov for at finde et fælles sprog (i foreningen, med familien)

• Spørg forældrene

• Diagnoser kan:

• Forklare hvorfor barnet ikke kan klare sig som andre børn

• Hjælpe os med at bruge de bedste metoder til at hjælpe barnet

• Gøre et usynligt handicap synligt

Skal vi tale om diagnoserne?



”Mennesker opfører sig ordentligt – hvis de kan”

- Og hvis de ikke kan, må vi hjælpe dem.

Citat: Ross Greene / Det eksplosive barn

Hvis du kun skal huske én ting…



Har afgørende betydning

Vil ikke:

Linus skaber sig og råber højt fordi han er hysterisk og ønsker at prøve 
grænser af.

Kan ikke:

Der er noget, der frustrerer Linus, så han reagerer med råberi. Lad os 
finde ud af, hvad det er.

Forskellige opfattelser



Overload



Fokus på ADHD



ADHD
- som at have en Ferrari-motor med cykelbremser



Målgruppekendskab

ADHD

Udfordret i forhold til:

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

• Opmærksomhed
Svært ved at holde fokus, letafledelige, manglende 
overblik, glemsomhed

• Hyperaktivitet
Rastløse, taler meget, fysisk uro

• Impulsivitet
Afbryder, svært ved at vente, grænseoverskridende



7

Opmærksomhedsvanskeligheder

Ikke ADHD – opmærksomhed fokuseres ADHD – opmærksomhed afledes



Et inkluderende 
miljø



Et inkluderende idrætsmiljø

Workshop 2
22

Peter Farrell (2004)

Inkluderende 
fællesskab

Fysisk 
tilstedevær

else

Accept og 
anerkend-

else

Aktiv 
deltagelse

Udvikling af 
et positivt 
selvbillede
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Inklude-
rende

fællesskab

Fysisk 
tilstedevæ-

relse

Accept og 
anerkend-

else

Aktiv 
deltagelse

Udvikling 
af et 

positivt 
selv-

billede
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”Et selvbillede er et menneskes 
opfattelse af sig selv, sit 

udseende, sine evner, sine 
handlinger, sine relationer til 

andre mennesker. ”

Hvad er et selvbillede egentlig?

Ordnet.dk



• Børn med særlige behov oplever færre belønninger i for af ros og 
anerkendelse

• Barnet oplever, at det der er i fokus, er det der er svært og ikke det, 
der lykkes - Skæld ud, irettesættelser, bebrejdelser, nederlag

• Det ødelægger barnets eller den unges selvværd og selvbillede 

• Hyppigere selvforstærkende spiral hvor barnets uheldige opførsel 
forstærkes af voksnes negative opmærksomhed

Et negativt selvbillede
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- Hvad er vigtigt?

• Selvværd

• Selvtillid

• Og vigtigst af alt 

andre mennesker!

Udvikling af et positivt selvbillede



Vi påvirker andres selvbillede

Workshop 2
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Selvværd

Aner-
kendelse

Aner-
kendelse

Aner-
kendelse

Svarre, D. (2001) 

Selvtillid

Ros

Ros
Ros
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• Er I undervisere/trænere overvejende rosende eller 
anerkendende?

• På en skala fra 1-10 - hvor meget roser børnene 
hinanden?

• På en skala fra 1-10 - hvor meget anerkender børnene 
hinanden?

Refleksion
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Inklude-
rende

fællesskab

Fysisk 
tilstedevæ-

relse

Accept og 
anerkend-

else

Aktiv 
deltag-

else

Udvikling af 
et positivt 
selvbillede



• TimeTimer (stort visuelt ur)

• Hav faste holdepunkter omkring start og slut

• Brug de samme organiseringsformer, fx starte i rundkreds el. lign.

• Genbrug er godt!

• Improviser ikke (alt for meget)

• Aftal hvem der står for hvad (hvis I er flere)

• Små hold

Resultat

Struktur skaber rytmer og rutiner og dermed tryghed og 

forudsigelighed.

Struktur og forudsigelighed
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31

Visuelle hjælpemidler



Hjælp barnet med at finde en strategi

Lav en aftale om, at barnet gerne må bruge høretelefoner

Lav en aftale om, at barnet gerne må komme før tid

Give barnet en bedre plads fx tæt på kanten eller væk fra de andre 
bassiner

Lav en aftale om, at barnet må tage pauser

Lav en aftale om, at barnet gerne må ”hoppe af/plaske af”

Prøv jer frem – sammen med barnet og forældrene

Snak med forældrene, inddrag dem i problemløsning, brug dem aktivt i 
undervisningen

Hvad virker ellers?



Et 
foreningsperspektiv



• Det giver dygtigere trænere 

• De pædagogiske tilgange kommer alle børn til gavn

• Bedre fastholdelse af medlemmer

• Mulighed for at tage socialt ansvar og vise samfundssind

• Mulighed for at tiltrække andre typer frivillige

34 % foretrækker at lave aktiviteter for sårbare grupper

Hvad får foreningen ud af det?



Refleksion og afrunding



• Hvilke justeringer har Imod på at lave?

• Hvad kan I gøre for at skabe mere struktur og forudsigelighed?  

• Nye erkendelser?

Når vi starter op igen…



I kan hjælpe børn af vanskeligt stillede forældre ved at 
søge puljen ”Foreningsliv for alle”.

Hvem kan I søge til?
• Børn og unge op til 25 år af vanskeligt stillede forældre, hvor 

økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges 
deltagelse.

Hvad kan I søge støtte til?
• 2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et år. 
• Deltagelse i stævner, lejre, skoler, camps etc. - maks. 500 kr. årligt.

Læs mere og søg støtte her på DGIs hjemmeside her

En økonomisk håndsrækning?

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man


Hvis du er nysgerrig på mere?

• Alle til svømning er et 4 timers kursus for hele foreningen, der sætter 
fokus på, hvordan man kan skabe et inkluderende 
undervisningsmiljø, der kommer alle børn til gavn.

• Kurset indeholder en kort introduktion til sårbare børn og giver dig 
redskaber til, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning, så de 
tager hensyn til børnenes forskellige forudsætninger for at deltage.

• OBS: Det handler ikke om diagnoser! 

Kontakt din lokale svømmekonsulent for mere info.

Alle til svømning



• Børn gør det godt når de kan – hvis de ikke kan, skal de have hjælp

• Børn med særlige behov har brug for struktur og forudsigelighed

• Som underviser/ træner kan du med en række pædagogiske 
teknikker sikre, at alle børn og unge kan deltage i aktiviteterne. 

• Et trygt og forudsigeligt miljø giver glade børn og bedre fastholdelse 
– og det kommer hele foreningen til gavn!

Opsamling 





https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwingb3r3vXjAhVDIMUKHTkiCq4QjRx6BAgBEAQ&url=https://memegenerator.net/instance/66143136/bertel-haarder-farvel-og-tak-blev-der-sagt&psig=AOvVaw0ThCLkRUxPfILHCaujQD5T&ust=1565438433891234
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwingb3r3vXjAhVDIMUKHTkiCq4QjRx6BAgBEAQ&url=https://memegenerator.net/instance/66143136/bertel-haarder-farvel-og-tak-blev-der-sagt&psig=AOvVaw0ThCLkRUxPfILHCaujQD5T&ust=1565438433891234

	Børn med særlige behov
	Velkommen!
	Inklusion i DGI - kort fortalt
	Hvordan er stemningen hos jer?
	Program
	Børn med særlige behov
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Det indebærer:
	Svømmehallen - på godt og ondt
	Skab den røde tråd
	Et eksempel
	Skal vi tale om diagnoserne?
	Hvis du kun skal huske én ting…
	Forskellige opfattelser
	Overload 
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Opmærksomhedsvanskeligheder
	Dias nummer 21
	Et inkluderende idrætsmiljø
	Dias nummer 23
	Hvad er et selvbillede egentlig?�
	Et negativt selvbillede
	Udvikling af et positivt selvbillede
	Vi påvirker andres selvbillede
	Refleksion
	Dias nummer 29
	Struktur og forudsigelighed
	Visuelle hjælpemidler
	Hvad virker ellers?
	Dias nummer 33
	Hvad får foreningen ud af det?
	Dias nummer 35
	Når vi starter op igen…
	En økonomisk håndsrækning?
	Alle til svømning
	Opsamling 
	Dias nummer 40
	Dias nummer 41

