
Idéer og inspiration til anderledes svømmeundervisning

Massere af idéer klar til brug i svømmehallen



At blive inspireret til nye og anderledes aktiviteter

At blive skarp på andre måder at organisere undervisningen på, som kan skabe 
variation og måske højne kvaliteten af undervisningen.

Overordnet mål



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

Gennemgang af konkrete aktiviteter og organisationsformer, som du kan bruge i din 
undervisning: 9 måder at lave svømmeundervisning på og 9 lege/øvelser

Opsamling, afrunding og spørgsmål

Agenda
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Kort om mig



For dig selv eller skriv i chatten:

Hvordan fornyer du din undervisning? 

Du er på!



1) Svømmernes lyst og motivation

2) Variation kan hjælpe os med at tilgodese forskellige behov og ønsker hos vores svømmere

3) Din egen lyst og motivation 

Variation - hvorfor? 



Der er i hvert fald 2 måder at skabe 
variation på:

Fokus = Hvad vil vi gerne træne hos 
svømmeren

Rammen = Hvordan vi træner øvelsen 

Variation - hvordan? 

Dykke til bunden 

Flyde på ryggen

Brystarmtag

Holdkap

Øvelse

Posteløb



Svar: En passende mængde

Hvad er en passende mængde?

- Afhænger af aldersgruppen

Små børn har brug for flere gentagelser og større børn har brug for mere variation

Det er dog altid godt at have nogle faste rutiner. Det skaber ro og stabilitet. Så kan vi bruge 
tiden på at have det pisse fedt i stedet for at bekymre os om den overordnede ramme.

Hvor meget variation?



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

Recap: Ulemper ved banesvømning



- Posteløb

- Hvem vil være millionær?

- Terningeleg

- Restaurantbesøg

- Dyrekort

- Stopursleg

- Svømmespillet 

- Casino

- Portalterningen

9 måder at lave svømmeundervisning på

Potentielle fordele:
1) Det er sjovt!

2) Mere tid til 1 til 1 kommunikation

3) Vi kan lave den samme øvelse 
mange gange uden det bliver kedeligt

4) Mindre tid på at vente på andre

5) Socialt element 

Potentielle ulemper:
1) Der kan gå lang tid med ‘rammen’

2) Mindre kontrol med hvad svømmerne 
rent faktisk får lavet af øvelser



Posteløb

21 3

67 5

48



Spørgsmål: 
1. Hvor gammel skal man være før man må tage 
kørekort? (16, 17, 18, 19)

2. Hvilken farve får man ved at blande blå og gul? 
(Orange, rød, lyseblå, grøn) 

3. Hvilket af følgende er ikke et stjernetegn? 
(Skorpion, Krebsen, Krabben, Vægten)

4. Hvilken by ligger sydligst? (Berlin, Oslo, Moskva 
eller København)

5. Hvilken type mad er tiramisu? 
(En italiensk dessert, En stærk indisk karryret, 
En spansk omelet, en dansk gryderet)

Hvem vil være millionær

Nr. Beløb Aktivitet før spørgsmål 
15 1.000.000 2 baner Ninjasvømning 
14 500.000 2 baner grillkylling/indianer crawl
13 250.000 2 baner siddende på pladen
12 125.000 2 baner bland 2 stilarter
11 75.000 2 baner butterfly/delfinsvømning
10 50.000 5 valgfri vendinger
9 32.000 2 baner rygcrawl
8 20.000 10 bomber
7 12.000 2 baner surfersvømning på plade
6 8.000 2 baner fly eller cr-ben på siden
5 5.000 2 baner pizzabryst
4 4.000 5 hovedspring
3 3.000 2 baner crawl
2 2.000 10 kolbøtter
1 1.000 2 baner vf



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. 

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


Restaurant X 
Appetizer - min. 30 kr. 

5 hovedspring - 5 kr.  

2*50 frit - 10 kr. 

10 kolbøtter - 5 kr. 

4*25 ben - 10 kr. 

2*25 indianercrawl - 5 kr. 

100 frit - 15 kr.  

Forret - min. 35 kr. 

4*25 øjecrawl - 10 kr. 

4*25 pizzabryst - 10 kr. 

4*25 delfinben - 10 kr. 

 

4*25 ryg, 3 tag -> glid - 10 kr. 

2*50 opvisningssvøm. - 15 kr. 

4*25 crawlben på siden m. zoomers - 5 kr.

Hovedret - min. 50 kr. 

2*(4*25) IM ben - 20 kr. 

2*100 crawl m. vending - 15 kr. 

4*25 start oppe - 5 kr. 

200 vf - 25 kr. 

 

2*100 med zoomers - 10 kr.  

4*50 (25 ben/25 ss) - 15 kr. 

2*50 mini IM - 10 kr. 

2*25 spin drill - 5 kr. 

 

 

Dessert - min. 30 kr. 

4*25 dyk/svøm - 10 kr. 

4*25 svøm som et dyr - 10 kr. 

4*25 rystesvømning - 10 kr. 

2*50 snakkeben - 10 kr. 

2*25 slow motion - 5 kr. 

2*25 delfinhop - 5 kr. 

 

 

Restaurantbesøg

Billede:
http://cheriquitecontrary.blogspot.com/2010/06/show-us-your-life-random-acts-of.html

http://cheriquitecontrary.blogspot.com/2010/06/show-us-your-life-random-acts-of.html


Dyrekort

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

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


Stopursleg

Billede:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stopwatch

00-04 5 forlæns, 5 baglæns og 5 sidelæns kolbøtter - Kan I lave dem i streg?

05-09 2*25 crawlben eller flyben på siden

10-14 3 startspring med lang SL

15-19 2*25 på en skør måde

20-24 4 valgfri vendinger

25-29 2*25 hvor du blander 2 stilarter

30-34 2*25 i slow motion

35-39 2*25 butterfly m. zoomers (der må gerne svømmes halv butterfly og halv crawl)

40-44 2*25 svømning med kun 1 arm 

45-49 2*50 valgfri ben med zoomers

50-54 2*25 hvor I hænger sammen 2 & 2

55-59 1 vippespring 

60-64 4 bomber

65-69 4 afsæt fra kanten + SL så langt man kan

70-74 2*25 flyben med zoomers

75-79 2*25 hundesvømning – tryk godt på vandet 

80-84 En tur under den kolde bruser 

85-89 2*25 flot rygcrawl

90-94 2*25 brystsben på maven eller ryggen

95-99 100 crawl med zoomers

https://en.wikipedia.org/wiki/Stopwatch


Svømmespillet

1. Svøm 2*50 meter cr
2. 10 gange hurtigt op og ned af vandet (helt op og helt ned)
3. Svøm 2*50 meter som (25 ben/25 sammensat)
4. Aqua Jogging 50 meter (Løb i den lave ende)
5. Svøm 2*50 start oppefra med flotte startspring
6. Lav følgende øvelser: 10 frøhop, 10 sprællemænd, 10 skihop, 10 armhævning og 10 skift fra mave til ryg og omvendt

7. Tag et skyld under den kolde bruser
8. Svøm 50 meter LOL. Jo crazier jo bedre
9. Prøv at se om I kan få hinanden til at gætte en sang under vandet (alle prøver)
10. Svøm 50 meter hvor i hænger sammen 2 og 2 (en er arm og en af ben). Bland gerne stilarterne
11. Forsøg at lave en kolbøtte, hvor i hænger sammen (hold hinanden i fødderne)
12. Hop 10-20-30 fra kanten. Husk at råbe højt!
13. Fly: 3*50 (25 delfinben/25 ss) med zoomers
14. Ryg: 3*50 (25 3 tag -> glid/ 25 ss)
15. Bryst: 3*50 (25 pizzabryst/ 25 ss)
16. Crawl: 3*50 (25 FIVO/25 ss)
17. 3*50 vf (25 TØ/25 TF)
18. 2*50 meter med kontrastøvelse (f.eks. isæt, glidefase, rotation)
19. Sid på så mange plader som muligt. Prøv som minimum med 4.
20. Prøv at komme ned til bunden med så mange bælter på som muligt. Prøv som minimum med 4.
21. 2*25 mikro IM
22. 50 meter synkronsvømning
23. Lav 10 kolbøtter (Min. 1 forlæns, 1. baglæns og 1 sidelæns/skrå)
24. Træk et dyrekort og svøm 50 m, som det dyr I trækker.
25. 4*25 start oppe og afslut med vending (gå tilbage)
26. 100 crawl
27. 50 crawlben 
28. 150 vf med zoomers
29. 4*25 i fuld fart
30. 4*25 Max SL + svøm resten 
MÅL Lav verdens største bombe ☺

Billede:
https://intheplayroom.co.uk/2015/10/11/what-do-children-learn-by-playing-board-games/

https://intheplayroom.co.uk/2015/10/11/what-do-children-learn-by-playing-board-games/


Casino

Billede:
https://www.flickr.com/photos/i5design/5417398304

Vælg et eller flere forskellige spil, som passer til 
aldersgruppen ift. sværhedsgrad. Sørg for at det ikke 
tager for lang tid at spille en runde!

Eksempler: Blackjack, roulette, rødt/sort kort osv. 

Når man vinder må man selv vælge mellem en 
række aktiviteter, eller får den fede aktivitet. Når 
man taber skal man lave den ‘kedelige’ aktivitet. 

Man kan evt. inkorporere et element af satsning 
(f.eks. at svømmerne vælger aktivitet, hvis de vinder 
og træneren, hvis de taber)

https://www.flickr.com/photos/i5design/5417398304


Historiefortælling – F.eks. Portalterningen

Billeder:
https://pixnio.com/sport/auto-sport/racetrack-tournament-race-auto-circuit-fast-competition-vehicle#
https://pixabay.com/illustrations/wizard-fantasy-magic-mystery-spell-4417430/
https://www.wallpaperflare.com/storm-pirate-sea-marine-boat-sky-dark-sailboat-birds-wallpaper-aotvz

1) 2) 3)

+ 4) Cowboys og indianere, 5) rumrejse og 6) ridderne om det runde bord 

https://pixnio.com/sport/auto-sport/racetrack-tournament-race-auto-circuit-fast-competition-vehicle
https://pixabay.com/illustrations/wizard-fantasy-magic-mystery-spell-4417430/
https://www.wallpaperflare.com/storm-pirate-sea-marine-boat-sky-dark-sailboat-birds-wallpaper-aotvz


Spørgsmål til jer: 

Nogle der har andre eksempler på hvordan de skaber variation gennem rammen i 
deres undervisning? 

Tip:
Der er første gangs omkostninger, men deler man med hinanden og genbruger, så er 
der hurtigt sparet meget tid på forberedelsen!

Andre eksempler? 



Du kan lave dem selv!

Jeg har to taktikker: 

- Tag to lege og bland dem sammen (f.eks. Hajer efter guldfisk og ståtrold)

- Tag en leg/øvelse fra en anden kontekst og put i vand (Fodbold, basketball, ridning 
etc.)

Men I skal selvfølgelig også have noget foræret fra ‘Simons legebog’ ☺

Hvad så med nye lege/aktiviteter? 



Navn

Banefange  
Beskrivelse

Den leg fungerer, som en normal fangeleg bortset fra, at fangerne er bundet til en bestemt bane. F.eks. 

kan man være fanger på bane 3 og man må således som fanger kun bevæge sig inden for bane 3. Dem 

som ikke er fangere må til gengæld skifte mellem alle banerne ved at dykke under bane torvene. Når 

man bliver fanget bytter man.

Alt efter antal kan man have 2 fangere på hver bane eller man kan lave legen i halvdelen af bassinet. 
Redskaber

Banetorve og en dykkerring eller lignende til at markere fangere med
Variationer

Har man ikke adgang til banetorve kan man dele bassinet op i 4 firkanter og bruge det som ‘baner’. 

Brug f.eks. En hjælpeinstruktør eller dykkerdukke til at markere opdelingen.
Noter

Sørg for at antallet af fangere passer til antallet af deltagere og banens størrelse. 



Navn

Stopfange
Beskrivelse

Denne leg kombinerer klassik fangeleg og stopdans. Den fungerer som en normal 

fangeleg, hvor det for fangerne gælder om at fange de andre. Når man bliver fanget 

bytter man roller. Under fangelegen er der musik. Når musikken stopper, skal fangerne 

stå stille indtil musikken stopper igen. 

Redskaber

Højtaler og evt. en dykkerring til at vise hvem der er fanger. 
Variationer

Kan også laves hvor det er ikke-fangerne som står stille, når musikken stopper

Vælg evt. hvordan man skal bevæge sig

Svømmerne kan hænge sammen 2 og 2
Noter



Navn

Ståtrold - Hajer efter guldfisk KOMBI
Beskrivelse

Denne leg kombinerer de to klassiske lege ståtrold og hajer efter guldfisk. Den fungerer 

således:

Guldfiskene skal forsøge at komme så mange gange fra kant til kant uden at blive fanget. 

Hver gang man kommer fra en kant til en anden får man et point. Bliver man fanget af 

hajen, skal man stille sig i sprællemandsposition. En anden guldfisk kan befri den fangede 

ved at svømme igennem dennes ben og optjener således et bonuspoint. Når man står inde 

ved kanten har man helle. Når legen er slut, vinder guldfisken med flest point. 
Redskaber

Evt. en badehætte eller lignende til at vise hvem, der er fanger
Variationer

Man kan variere hvad man gør, når man bliver fanget. F.eks. kan man skulle flyde, dykke 

eller lignende. 
Noter



Navn

Niveaufange
Beskrivelse

Denne fangeleg udfordrer relationen i den klassiske fangeleg, hvor der kun er fangere og 

ikke fangere. Her arbejdes der med flere niveauer af fangere. Legen fungerer som en normal 

fangeleg, hvor man bytter rolle når man fanges. Det gælder hele tiden om at være på det 

laveste niveau. Er man niveau 0 er man ikke fanger og kan således ikke fange nogen. En 

niveau 1 fanger kan kun fange folk på niveau 0. Er man en niveau 2 fange kan man både 

fange svømmere på niveau 0 og 1. En niveau 3 fanger kan fange niveau 0-2 osv. 
Redskaber

Dykkerringe (eller lignende) i forskellige farver. Hver farve symboliserer et niveau. 
Variationer

Man kan kun fange svømmere som er 1 niveau under en. 
Noter

Introducer gerne et niveau af gangen



Navn

Frugtsalatsfange 
Beskrivelse

Her kombineres legene frugtsalat og fangeleg. Alle svømmerne står på kanten og får uddelt en 

frugt. I midten af bassinet er 1-3 fangere. Når svømmernes frugt nævnes, skal de hoppe i vandet 

og svømme fra den ene kant til den anden uden at blive fanget. Bliver man fanget bytter man 

roller. Fangeren får samme frugt, som den person han/hun har fanget. Når der råbes frugtsalat 

skal alle skifte kant.
Redskaber

Evt. dykkerringe eller lignende til at vise fangere. Man kan også bruge en rekvisit som frugt. På 

den måde bliver det nemmere at bytte frugt, når man bliver fanget. 
Variationer

Noter

Kan bruges til at træne hovedspring med, hvis den laves i den dybe ende



Navn

Find noget …
Beskrivelse

Svømmerne starter inde ved kanten eller ude midt i bassinet. Træneren råber ”Find 

noget orange”. Svømmerne skal nu svømme hen, røre ved noget orange og komme 

tilbage til udgangspunktet. Næste gang kan træneren f.eks. sige noget grønt.
Redskaber

Læg gerne nogle forskellige redskaber ud, som kan bruges til legen.
Variationer

Træneren kan også råbe tal, typer af redskaber, former osv. 

Specificer nogle bevægelser. F.eks.: ”Hop over noget grønt”
Noter



Navn

Makkerhop
Beskrivelse

Svømmerne er sammen i makkerpar og skal lave forskellige hop fra kanten med deres makker. 

Eksempler på rammer:

- Forlæns high five i luften

- Baglæns high five i luften

- Rotation + high five i luften

- Holdende i hånd

- Hovedspring med makker i forlængelse
Redskaber

Intet 
Variationer

Kan også laves hvor makkerne står overfor hinanden på hver deres side af bassinet. De skal nu hoppe i 

vandet og løse en opgave som f.eks. at ramme hinanden i en high five og så svømme tilbage til kanten. 
Noter

Husk god afstand mellem makkerpar



Navn

Spænd op øvelse 2 og 2 
Fokus

Corespænding, Streamline, Crawlben
Beskrivelse

Svømmerne er sammen 2 og 2. En ligger sig i streamline på maven/ryggen/siden og 

svømmer crawlben i roligt tempo. Makkeren skal forsøge at skubbe til den 

svømmende for at bringe personen ud af balance. Svømmeren har til opgave at 

forsøge at spænde op i coren, således at han/hun ikke bringes ud af balance. Der 

byttes efter noget tid eller x antal baner.
Redskaber

Evt. svømmefødder
Variationer

Noter



Navn

Planetopvarmning 
Beskrivelse

I hvert hjørne at bassinet (evt. kun ½ bassin) lægges en farvet bold. Disse repræsenterer forskellige 

planeter/andre himmellegemer. Træneren råber en af planeterne (f.eks. jorden) og alle svømmerne skal 

nu hurtigst muligt komme hen til planeten. Den svømmer som kommer sidst kan f.eks. få en lille straf (2 

kolbøtter, dyk til bunden eller lignende). 
Redskaber

Farvede bolde eller lignende 
Variationer

Der kan tilføjes kommandoer så som kometer, hvor man skal dykke eller raketter, hvor man skal skyde af 

som en raket fra bunden. Disse kan råbes på et hvilket som helst tidspunkt af træneren. 
Noter

Det kan være en god idé at svømmeren ikke skal helt ind og røre men blot skal inden for en radius af 

f.eks. 2 meter.



Take-Home messages: 

- Vi skal variere undervisningen både for vores egen skyld og for svømmernes

- Graden af variation afhænger af dine svømmere og dit eget temperament

- Man kan både variere selve øvelsen og formen af øvelse

Check ud:

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

Del gerne en aktivitet med de andre deltagere i Google Docs: kortlink.dk/25grg

Afrunding

http://kortlink.dk/25grg


Spørgsmål eller kommentarer?

Tak fordi I ville lytte med! 

Del gerne en aktivitet med de andre deltagere i Google Docs: kortlink.dk/25grg

http://kortlink.dk/25grg

