
IMPULSUKA	  2013	  
	  



AGENDA	  

•  1700 – Registrering og litt mat 
•  1710 – Velkommen 
•  1715 – Instruktørrollen 
•  1730 – ”Pedagogikk for svømmeskoleinstruktører” 
•  1815 – Pause med frukt 
•  1830 - Pedagogikk fortsetter 
•  1915 – Pause 
•  1930 – Gruppeoppgaver knyttet til tema 
•  2000 – Presentasjoner 
•  2030 – Oppsummering og avslutning 
•  2100 – Takk for i dag 



FORMÅL	  

•  Norges Svømmeskole er tilbyder av program for 
svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. 

•  Vi skal gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i 
Norge. 

•  Norges Svømmeskole skal forbindes med god kvalitet.  
 



STRUKTUR	  
Begynnerkurs 

Videregåendekurs 

•  Vannmerket  Vanntilvending 
•  Hvalmerket  Dykke 
•  Skilpadde  Flyte 
•  Pingvin  Gli 
•  Selungen  Fremdrift •  Sel   Fin teknikk Cr/Ry 

•  Sjøløve  Br / Fly bevegelse 
•  Delfin  Br teknikk / Fly bein 
•  Hai   Medley 



Innhold 

Kommuni-
kasjon 

Sikkerhet 

SVØMMESKOLEINSTRUKTØRENE	  
KLUBBENES	  VIKTIGSTE	  
PERSONER	  



INSTRUKTØRROLLEN	  

Det å kunne lære barn å svømme er et 
privilegium og instruktøren må være 
engasjert i rollen som instruktør 
Husk at vi som voksne husker to ting 
gjennom hele livet 
–  Den sommeren vi lærte å sykle 
–  Den sommeren vi lærte å svømme! 
Svømmeskoleinstruktøren er den 
viktigste personen i svømmeklubben 
Du lærer bort en livreddende kunnskap 

Kvalifikasjoner 

o Må være blid 

o Kommunikativ 

o Energisk 

o Instruktørkurs 

o Engasjement 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hva kjennetegner en god instruktør? 
2 minutter individuelt – 3 punkter 

 
Oppsummering i plenum 

 



INSTRUKTØRROLLEN	  

•  En dyktig instruktør: 
–  Ser, hører og forstår hvert 

enkelt barn 
–  Er engasjert i det som skjer på 

land og i vann 
–  Fokus på arbeidsoppgavene 
–  Gir konkrete tilbakemeldinger i 

løpet av 30 sekunder 



INSTRUKTØRENS	  ANSVAR	  

–  Sørge for at barn lærer seg 
kjerneøvelsene 

–  Sørge for Kvalitet → Mestring = 
Gøy 

–  Gir tilbakemelding 
–  Lære bort respekten for vann 
–  Følger klubbens utdanningsplan 

og mål 
–  Er forberedt til alle kurs 
–  Aldri snu ryggen til et barn! 

Vekst 
o  Hvordan skape vekst når 

bassengkapasiteten er 
sprengt? 

o  Flere grupper i bassenget på 
en gang!  

o  Gruppestørrelse 4-8 
o  En instruktør pr gruppe 
o  Hvor mange grupper, hvor 

stor plass? 
o  Administrative utfordringer 
o  Hovedinstruktør 



INSTRUKTØRROLLEN	  

•  Svømmeundervisningen må organiseres slik at det oppstår en målrettet 
og effektiv læring i et trivelig miljø. Tre faktorer er viktige: 
 

–  Forberedelse og planlegging av undervisningen -  
–  Instruktørens undervisningsstil 
–  Organisering av undervisningen 

http://www.youtube.com/watch?v=a-YxH1j7Rf0 
 

 



INSTRUKTØRROLLEN	  -‐	  LÆRING	  
•  Læreprosessen skjer enkelt sagt i tre 

trinn; 
–  Grovkoordinering 
–  Finkoordinering 
–  Automatisering 

•  Variasjon er nøkkelen til effektiv læring 
•  Utforming av læreinnholdet innebærer; 

–  Variere en kjerneøvelse som alt 
mestres 

–  Introdusere en ny kjerneøvelse 



•  Svømmeundervisning krever klare regler og ritualer. Instruktøren 
må være sitt ansvar bevisst, og ha fokus på sikkerhet. 

•  Undervisningen består hovedsakelig av fem elementer: 
–  Å lage en undervisningsplan 
–  Å gi bevegelsesoppgaver i henhold til planen 
–  Å observere utførelsen av bevegelsesoppgavene 
–  Å vurdere bevegelsesløsningenes avvik fra målbevegelsene 
–  Å rådgi om hvordan avviket kan reduseres 

Rekruttere instruktører 
o  Beholde ”pensjonister” i klubben! 

o  Rekruttering fra studentmiljøene 

o  Jungeltelegraf 

o  Instruktørkurs 

o  Krav til instruktører 



PEDAGOGIKK	  FOR	  SVØMMESKOLEINSTRUKTØRER	  

Elisabeth Toresen 
•  Lærer i barneskole 
•  Spesialisering i idrett og samfunnsfag 
•  Lang erfaring som svømmeskoleinstruktør fra Madla SK 

og Bergens Svømme Club 



FELLESOPPGAVE	  

•  Samle en gruppe på 15 – disse er ”svømmeskoleelever” 
•  3 ”instruktører” får i oppgave å lære seg navnene i gruppen i løpet av to 

minutter. 
•  ”Elevene” får bevege seg rundt i gruppen to ganger i løpet av de to 

minuttene 



FELLESOPPGAVE	  2	  

•  Samle tre grupper med  5 ”svømmeskoleelever” 
•  En ”instruktør” pr gruppe får i oppgave å lære seg navnene i gruppen i løpet 

av to minutter. 
•  ”Elevene” får bevege seg rundt i gruppen to ganger i løpet av de to 

minuttene 



KOMMENTARER?	  



GRUPPEOPPGAVER	  

•  Del inn i grupper på 6-8 personer 

•  Forsøk å blande klubbene 

•  For alle grupper: Den med raskest tid på 50 fri er sekretær, 

den med dårligst tid er fremfører. 



GRUPPE	  1	  

 
Med bakgrunn i foredraget om pedagogikk: 
Lag en plan for hvordan vi bør ta i mot barna 
første kursdag.  
Hva bør man legge vekt på? 
Hva bør man være oppmerksom på?  
 
Ta forutsetninger om gruppestørrelse, 
kursnivå, foresatte på kanten etc… 
 



GRUPPE	  2	  

 
•  Hvordan motivere og undervise det barnet som ”ikke vil” i en gruppe med 4 

andre elever? 
–  Ta forutsetninger om gruppeorganisering i bassenget, antall instruktører totalt etc 

•  Med utgangspunkt i det du nå har lært om pedagogikk; Hvordan håndterer 
vi det barnet som ”ikke kan” i en gruppe på 5, der de andre 4 har bedre 
ferdigheter? 

 



GRUPPE	  3	  

•  Vi har barn med ulik kulturbakgrunn og ulike språk i gruppen. 
Hvordan legger dere opp undervisningen for at alle barna skal få 
størst mulig utbytte? 
–  Ta utgangspunkt i det dere har lært om kommunikasjon og formidling 



GRUPPE	  4	  
•  I din gruppe er det et funksjonshemmet barn. Hvordan skal du som 

instruktør sørge for at alle barna får undervisning på sitt nivå, samtidig som 
du har fokus på læringsmålene?  

•  Med bakgrunn i det du har lært om pedagogikk, hva bør du vektlegge i 
undervisningen.  

–  Ta forutsetning om ferdighetsnivå, funksjonshemming, gruppestørrelse, 
instruktørantall etc. Vær realistisk! 



GRUPPE	  5	  

•  Med bakgrunn i ny kunnskap, beskriv forskjeller i undervisning av 
små barn, store barn, ungdom og voksne. 

•  Bruk praktiske eksempler fra kurs-situasjonen. 
–  Ta forutsetninger om ferdighetsnivå, gruppestørrelse mm 



OPPSUMMERING 



HVILKE	  MOTIVER	  HAR	  DU	  FOR	  Å	  VÆRE	  
INSTRUKTØR?	  

•  1 minutt individuelt 
•  3 minutter plenum 



EGENSKAPER	  OG	  FERDIGHETER	  HOS	  EN	  GOD	  
INSTRUKTØR	  

 
Hvilke punkter nevnte vi før i dag? 
 
Har vi fått flere punkter? 
 
Har noen av disse punktene fått nytt innhold? 
 
 



HUSK	  YOUTUBE-‐KANALEN	  VÅR	  

•  https://www.youtube.com/user/norgessvommeskole/featured 



 Det er morsommere å bygge katedral enn 

å hugge stein. Handler om å  være del av 
noe større enn seg selv 

 
Takk for i kveld…… og 

Lykke til! 
 


