
PARA 
SVØMMEIDRETT FOR 
ALLE



PARAIDRETT - PARASVØMMING
PARAIDRETT er betegnelse på all idrett for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Paraidrett brukes av Norges Idrettsforbund og det 
brukes internasjonalt (Parasport). Det er da naturlig at Norges 
Svømmeforbund bruker PARASVØMMING som betegnelse på all vår 
aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser – alt fra opplæring til 
mosjon, trening og konkurranser.

• Positiv assosiasjon til idretten
• Idretten, og ikke funksjonsnedsettelsen, som er i fokus
• Brukes i betydningen parallell – ved siden av - likeverdig



PARASVØMMING
Ø Paraidrett – Bevegelseshemning, hørselshemning, synshemning, 

utviklingshemning 

Ø Para svømmeidrett – alle våre grener: svømming, stup, synkron, 
vannpolo, open water

Ø Aktiviteter i vann, opplæring, trening og konkurranser 

Ø Ca 1000 registrerte i Norsk svømming i 2017 – fordelt på ca 110 klubber



PARASVØMMERE – hvem er de?



KOMMUNIKASJON - PARASVØMMING



FORBEREDELSER
Ø Research ( foreninger, web sider, foresatte, osv)

Ø Øve hjemme foran speilet, så du VET hvordan du ser ut

Ø Snakk høyt, smil, vær streng, gi sympati uten å vise det 

osv

Ø God samtale med foresatte / ledsager

Ø Lese personen på land og overføre til vann

Ø Litt tegn til tale er ikke dumt å kunne, eventuelt egne tegn.

Ø ALT FOR Å NORMALISERE ELEVENS OPPLEVELSE.



ØALT FOR Å NORMALISERE ELEVENS OPPLEVELSE.



Vær klar over:
ð Suggesjon

ð Hva ansiktet formidler

ð Din makt

Din kunnskap

ð Ditt ansvar

ð Din kommunikasjon

ð Hvordan du formidler

ð Kropps språk

ð Manipulering

→ Alle gjør det fordi de andre gjør det

→ Det ser dumt ut å rose hvis du ikke mener det

→ Til å ha kontroll i gruppen og hvem som føler seg involvert

→ Man kan lett forklare over hodet på foreldrene

→ Du har hovedansvar for alle. De må følge dine regler

→ Hvem og hva du ser på, hva du legger vekt på, og hva du føler er viktig

→ Streng, ydmyk, formanende, smilende, respekt

→ Er et eget talerør, bruk det fornuftig ,ærlig og i samsvar med det du sier

→ Bruk det under riktige og trygge omstendigheter, når du trenger litt ekstra  hjelp

At du gjør:



UTFØRELSE
Ø Stille spørsmål så du blir kjent med elevens måte å 

kommunisere på direkte

Ø Følg med på øynene, hendene, generelt kroppsspråk.

Ø Ha i bakhodet at det er forskjell fra å være på land og i vann
Ø Tørre å stå i det og gå ut av komfort sonen
Ø Lek i kommunikasjonen
Ø Reager riktig hvis  de blir forvirret, sinte eller lei seg
Ø FLYTT FOKUS
Ø SMIL
Ø Bruk ledsager





HA DET GØY – SKAPE TRYGGHET



Spørsmål?
Ø NSF sin hjemmeside
Ø Ta kontakt med NSF – kristin@svomming.no

eller christin@neptunsbarn.no

mailto:kristin@svomming.no
mailto:christin@neptunsbarn.no


Sportslig plan
Presentert av: Tore de Faveri


