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Hillerød Svømmeklubs børne- og ungdomstilbud 
En undersøgelse af børne- og ungdomshold med fokus på fastholdelse af unge svømmere. 

 
Baggrund 

Undersøgelsen bygger på observationer og interviews med forældre, svømmere og trænere. 

• Observationer foretaget i februar 2020 af  

o Begynder svømmeskole,  

o Letøvet svømmeskole og 

o Actionsport 

 

• Interviews blev foretaget i starten af februar og i starten af marts 2020. De omfattede 

o Forældre til børn på begynder svømmeskolehold 

o Forældre til børn på letøvet svømmeskolehold 

o Trænere på begynder, letøvet og actionsport. I det omfang de havde andre børne- og 

ungdomshold, talte vi også om dem 

o Unge på actionsport 

I første del kigger vi med afsæt i dataindsamlingen nærmere på de faktorer, der ifølge informanterne er 

afgørende for oplevelsen af at gå til svømning i HILS. Vi har undersøgt, hvad der skal til for at have en 

god oplevelse, og hvad der får unge til at fortsætte med svømning. 

Og i anden del præsenterer vi 10 anbefalinger, som tager udgangspunkt i de indsigter, vi præsenterer i 

første del. 

 

Anonymisering 

Navne er anonymiseret, men da informanterne er få og kendte for svømmeklubben, vil nogen udtalelser 

muligvis opleves som identitetsafslørende. Dem har vi valgt at tage med, da det ikke er belastende 

materiale, og fordi vi forventer at svømmeklubben behandler oplysninger internt og etisk forsvarligt.  

 

Baggrund unge informanter 

De unge informanter har for alles vedkommende både erfaring med svømmeskolen og actionsport. En 

har gået fra svømmeskole og direkte videre til actionsport, en har haft en pause mellem svømmeskole 

og actionsport, og to går både på et svømmeskolehold og til actionsport. De unge er henholdsvis 9, 11, 

12 og 13 år. De er to piger og to drenge. 

 

Helhedsforståelse 

Vi har arbejdet med en helhedsforståelse af det at gå til en fritidsaktivitet. Med helhedsforståelse menes 

her et tidsperspektiv, der inddrager før, under og efter træning og en forståelse af svømning, som en 

mangefacetteret oplevelse, der blandt andet inkluderer social interaktion, fysisk træning og teknik, 

tilvænning og oplevelse af vand, forældre og hjemmets tilgang til svømning og fritidsaktiviteter samt 

følelsesmæssige forhold, som knytter sig til oplevelsen af at gå til en fritidsaktivitet. 
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Emner 

I CURs seneste fritidsundersøgelse fra 2015 er de 3 vigtigste paramenter, når man går til en 

fritidsaktivitet: sjov, fællesskab og progression. Disse temaer var i fokus ved observationerne og emner, 

vi spurgte ind til i det semistrukturerede interview.  

Sjov betyder i denne kontekst ikke nødvendigvis, at man griner hele tiden. Det skal snarere forstås som 

en samlet oplevelse af, at det er et rart sted at være, hvor man føler sig set og hørt. At det er sjovt hænger 

for nogens vedkommende tæt sammen med de andre parametre; at de oplever progression, god træner 

og gode venner mv.  

Fællesskab og det sociale element skabes i kraft af aktiviteten/det fælles tredje, som man deler, og kan 

ofte observeres i aktivitetens mellemrum; altså hvor der fx ventes mellem øvelser eller i omklædningen.  

Progression skal forstås bredt og relaterer sig til en følelse af, at man udvikler sig alene og sammen med 

andre. Det er læring og udvikling af sportslige og tekniske kompetencer, men det er også progression i 

oplevelser, relationer og muligheder (Østergaard og Juul 2016). 

 

Analysen og læsevejledning 

Der er prioriteret at have mange citater med i analysen; også flere om samme pointe. Det er på 

bekostning af det skarpe udtryk og overblik, som man til gengæld kan få ved at læse opsummering og 

anbefalinger på de sidste sider. Citaterne er med i rigt omfang for at videreformidle en tydelig 

informantstemme for hver af de tre interviewede grupper (trænere, udøvere og forældre).  

Det samlede datamateriale er fortættet i nedenstående 5 temaer:   

 
1. Svømning som en kan- eller en skal-arena 

2. Motivation 

3. Glæden ved actionsport 

4. Rammerne 

5. Trænerrollen 
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Tema 1: Svømning som en kan- eller en skal-arena 

Man skal lære at svømme 

Alle forældre er overvejende glade for svømmetilbuddene begynder og letøvet (også refereret til som 

svømmeskolen), og de oplever, at børnene er glade for det. Men samtidig ved de godt, at det er utrygt 

og ukendt for nogle børn, og at det er forældrenes ønske, at børnene skal gå til svømning. Svømning 

kommer i svømmeskolen til at have karakter af, at være en færdighed man skal lære, frem for en 

fritidsaktivitet man kan vælge. De tre mest udbredte fritidsaktiviteter herhjemme blandt børn og unge er 

fodbold, gymnastik og svømning (Østergaard og Juul). I denne top tre er svømning alene om også at 

indeholde et nyttegørende formål (undgå at drukne). Hvor de andre fritidsaktiviteter overvejende har et 

rekreativt formål, der i højere grad vælges til for ens fornøjelses skyld. Informanterne peger på, at den 

nyttegørende funktion ved svømning fylder meget i svømmeskolen i HILS, men mindre på 

ungdomsholdet actionsport. 

 

Det er tydeligt, at der er stor forskel på at gå på et ungdomshold (puls, actionsport, tweens) og at gå i 

svømmeskole: 

 

”Svømmeskole; der svømmer vi bare og lærer at svømme. Actionsport er så mange andre 

ting med fitnessrunder og springer i vipper og sådan” (ung).  

 

Holdene i svømmeskole opleves udbredt som en skal-arena af både trænere, forældre og unge. Her 

handler det om at lære at svømme. En forældre er ydermere meget bevidst om, at forældrene 

nødvendigvis må tage beslutningen for børnene og ikke kan lade det være en lystbetonet kan-arena. 

 

”Jeg har altid selv gået meget til svømning, og jeg synes, det er noget af det vigtigste at 

lære sine børn - at svømme. (…) Men selvfølgelig skal man tvinge børn på 3-4-5 år, for de 

kan ikke selv tage beslutningen.” (forælder) 

 

Trænerne oplever også, at der hersker denne  

 

” (…) grundholdning om, at man skal sætte sine børn til svømning for at lære at svømme. 

Når de har lært at svømme, tager man dem ud igen.” (træner).  

 

”(…) svømning er forældrenes projekt” (træner). Ifølge trænerne er det svært for både forældre og børn 

at se et formål med at fortsætte til svømning efter svømmeskole. 

 

De fleste forældre udtrykker alligevel, at deres børn er glade for at gå til svømning, og at glæden er en 

betingelse, hvis de skal fortsætte, når de har lært at svømme eller er trygge ved vandet: ”det er ikke altid, 

hun synes, det er en fest, men hun er som regel glad, når vi er færdige.” (forældre) 

 

”Jamen både X og hans storesøster er lige nu meget glade for det. De skal gå her så 

længe, de synes, det er sjovt. Dog minimum til de er trygge ved at være i vandet, og til vi er 

trygge ved, at de er i vandet.” (forældre) 

 

”Man skal kunne svømme, så derfor går de.” (forældre) 

 

 

 



 

5 

To unge udtrykker herunder, hvordan svømmeskolen opleves som en skal-arena med tydelig progression 

- man lærer noget: 

 

”Jeg føler, at vi går til begge dele, fordi jeg ikke kan slippe det første, og det andet er bare 

sjovt. Jeg lærer stadig noget, og det andet er bare sjovt.” (ung) 

 

”Da jeg var på svømmeskolen, der synes jeg, det var ret kedeligt, fordi vi kun skulle 

svømme baner, det var det kedeligste i verden. Men grunden til, at jeg ikke stoppede, var 

fordi jeg godt kunne lide at være i vandet, og nogle gange sneg jeg lige lidt dykning ind.” 

(ung) 

 

Svømmeskolens skal-arena bliver således en kontrast, der definerer andre svømmetilbud. 

Svømmeskolens fokus på teknik er indirekte med til at skabe en fortælling om, at actionsport og andre 

ungdomshold kun er leg og sjov. For de unge kommer svømmeskolen og actionsport til at stå som 

kontrast til hinanden. De oplever, at i svømmeskole kan man opnå progression og lære noget, mens 

actionsport i højere grad har det rekreative formål.  Svømmeskolen opfattes af to af de unge som kedeligt, 

noget man bare skal, hvor det sjove er noget, man næsten skal snyde sig til. Svømmeskolen opleves af 

de unge som timer, hvor der er mindre fokus på leg og vandglæde, og i stedet bliver fokus ’at lære at 

svømme’. 

 

Rammerne omkring svømmeskole 

Forholdene omkring svømmeskole er også med til at skabe en skal-arena for både forældre, børn og 

trænere. Holdene er kortere, der er mange i vandet og omklædningsrummet, og det er i høj grad 

forældrenes projekt. Det opleves stressende i ”et inferno med larm” og som et ”samlebånd” (forældre). 

En anden mor følger op på den betragtning med følgende sammenligning: 

 

”Men det er sådan lidt i forlængelse af, hvad du sagde, samlebåndsarbejde, sådan synes 

jeg også, det er, når det kommer til omklædningsrummet, man står virkelig som i en 

koncentrationslejr og venter på at komme ind i gaskammeret, og du skal bare gå hurtigt 

altså. Der er ikke noget hygge, og det er ikke fordi, jeg siger, at der skal være flødeboller, 

men det er virkelig dam-dam-dam, og man bliver sådan lidt… det gør jeg i hvert fald - ‘uh 

nu skal du skynde dig at tage den der, der er en ledig bruser.’ Det hele bliver bare meget 

presset, så der er ikke tid til at være stille og rolig i situationen, som jo også bare er en 

forudsætning for, at man har det godt og gerne vil lære noget”. (forældre) 

 

En anden forælder siger, ”at pigerne mangler støtte i omklædningen”. Både pga. manglende tid, men 

også fordi reglerne omkring, hvem der tager sig af, at de kommer ordentlig i bad mm. ikke er på plads. 

Hun er i tvivl, om det er en træner- eller forælderopgave.   

For trænerne betyder kombinationen af, ’at børnene skal lære at svømme’ og samtidig er små børn, at 

der er krav til, at der i undervisningen er en balance mellem teknik og sjove lege:  

 

”Det kan være svært, faktisk. Fordi vi skal jo lære dem at svømme, og så kræver det jo, at 

de får svømmet og får lavet noget teknik, får lavet nogle øvelser, men de skal også blive 

ved med at være glade, og det kan være nemmest at lave hop.” (træner) 

 

En anden træner har blik for at leg og teknik kan være det samme. Men siger alligevel, at der er noget, 

der skal være på plads, før der kan fjolles og laves ”sjove ting”. 
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Tema 2: Motivation 

Progression/udvikling 

De unge i undersøgelse nævner ikke progression eller udvikling som afgørende for, at de går til 

actionsport. De unge informanter går til actionsport, fordi ”det er sjovt og hyggeligt”, de kan lide 

svømmeoplevelsen, de har en træner, der ser dem, og fordi de nyder samværet med kammerater før, 

under og efter svømningen. Faktisk er der en, der mener, at hun er blevet (lidt) dårligere til at svømme, 

fordi som hun siger:   

 

”(…) på svømmeskolen, hvor vi konstant svømmede, og nu (red: til actionsport) leger vi mere. 

Det bliver mere frit, og så føler man… Jeg føler faktisk, jeg er blevet en lille bitte smule 

dårligere, men jeg er ligeglad, jeg kan bedst lide sådan …at lege i vandet.” (ung) 

 

Udvikling er dog noget forældre og trænere taler om som motiverende for børn og unge. Det bakkes også 

op af vores undersøgelse fra 2015 og 2020. I januar 2020 svarede 93,3%, at progression er vigtigt, når 

man går til noget (Østergaard og Juul 2016; uudgivet 2020). To af de unge interviewede følte, at de fik 

den nødvendige progression ved at fortsætte med at gå i svømmeskolen. Ingen af de 4 unge forbandt 

actionsport synderligt med progression, men det var ikke et problem for dem. De var tydeligvis glade for 

holdet og havde fået en idé om eller erfaring med, at det ikke nødvendigvis udviklede dem som 

svømmere; eller i hvert fald at den del ikke var væsentlig. 

 

Når trænerne peger på progression som motivation, er det delvist børnenes oplevelse, de peger på, men 

i lige så høj grad at de selv oplever udvikling hos deres udøvere som motiverende for dem som trænere. 

En god undervisning er for to af trænerne, ”når børnene udvikler sig og bliver bedre”, eller som en anden 

træner siger, ”når der er sket en lille ændring”. Samtidig er grunden til, at de er trænere, at de ønsker at 

give glæden ved vand videre eller at skabe en generel glæde ved, at eleverne ”går hjem og føler sig 

beriget” (træner). Berigelse sker givetvis ved mange delelementer: Svømmeoplevelsen, det sjove, 

fællesskabet, og når man lærer noget. En træner har blik for, at det er vigtigt at hjælpe børn til at vide, 

hvad de har lært og give dem et sprog for at tale om deres oplevelser: En god træning er blandt andet 

ifølge træneren, når barnet siger: ”I dag har jeg virkelig(…) Jeg skal ud og fortæller min mor om det her”. 

Træneren fortsætter:  

 

”Det er en faktor! Når de glæder sig til at komme hjem til deres mor og fortælle, hvad de har 

klaret i dag. Og ofte fortæller jeg dem, hvad det er, de har klaret. For det ved de ikke altid. 

Så siger jeg på vej ud: Hvad har du gjort i dag? Nå ja, og så går de hjem og fortæller det, 

ikke? Det er [om] lige at få dem ud på den rigtige vej.” (træner) 

 

Forældrene peger alle på udvikling, men de siger også, at deres børn har mest fokus på, om de har det 

sjovt. Udvikling er for flere forældre ’den skjulte faktor’, forstået på den måde at de mener, at det motiverer 

børnene, når de udvikler sig, eller i et enkelt tilfælde at de ville være mere motiverede, hvis træningen 

var mere udviklende. Det er ikke nødvendigvis noget, deres børn selv fremhæver eller forstår. En far 

oplevede, at udviklingen rykkede ved hans søns glæde ved svømningen på denne måde:  

 

”De første to år, altså som sagt, der var det sgu grænseoverskridende for X at skulle ud i 

det vand der, men nu er det bare pissesjovt, hver gang, fordi han kan, han kan tage 

hovedet under, han kan være med, og så er det sjovt.” (forælder) 
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Det sjove og den trygge ven 

Som nævnt tidligere peger de unge på, at det er afgørende for, at de går til svømning, at ”det er sjovt” og 

herunder ”at de hygger sig med de andre” Men i modsætning til andre fritidsinteresser, de har, oplever 

de ikke, at det sociale er i fokus til svømning: 

 

”Spejder er man mere sammen med folk, og det er mere sådan hyggeligt. Man hygger sig 

lidt mere. Svømning er mere hårdt.” (ung) 

 

Og en anden ung beskriver, hvorfor de taler mere sammen til trampolin end til svømning, sådan her:  ”I 

trampolin der står vi jo i kø til at hoppe” (ung). Underforstået at den slags pauser er der mindre af til 

svømning. Observationerne viste få pauser og ’mellemrum’ i svømmeskolen, mens der til actionsport var 

nogen mulighed for snak udøverne imellem under fri leg, gruppeøvelser og fitnessrunder. 

 

De unge fremhæver, at fællesskabet handler om det trygge ved at kende en anden. De kender ikke 

nødvendigvis alle på holdet og kan ikke alles navne. Men de har det godt med, at de kender én på holdet. 

Det gælder i øvrigt også på begynder og letøvet hold. For de mindste mener forældrene, at det er mindre 

vigtigt, men at det sociale bliver vigtigere med alderen. En forælder på letøvet fornemmer, at de har 

hygget sig, når der går lang tid med omklædning efterfølgende. 

 

En ung, der har holdt pause mellem svømmeskole og actionsport, siger blandt andet, at vennen var 

afgørende for, at han startede igen. ”(…) så gik en af mine gode venner også til det Og så kunne jeg godt 

tænke mig at prøve det”. (ung). En anden beskriver, hvordan vennen skaber tryghed på et hold med 

mindre struktur:  

 

”Det betyder ret meget [red: at man har en ven], fordi der er fri leg hele tiden, og der er 

noget, hvor man skal være sammen [red: to og to] og lave ting. Og det er ikke sådan svøm 

10 baner. Det er sådan alt muligt andet. Så det er lidt vigtigt, at man har nogen at  

gøre det sammen med, så man ikke er helt alene.” (ung) 

 

En forælder er opmærksom på behovet for at have en ven med, men synes også, at der er læring i at 

turde komme uden vennen. 

 

”(…)så når X [red: vennen] ikke kommer, så er det bare røv og nøgler at være til svømning. 

Men så snakker han med nogle andre, og så finder han ud af, at det er okay, men han vil 

100 pct. mene, at han ikke skal derned, hvis han skal afsted alene.” (forælder) 

 

En anden forælder ved, at det sociale er vigtigt for hendes barn, men hun føler, at det ville ske på 

bekostning af kvaliteten og det tekniske. Her kommer den dikotomiske opfattelse af svømmeskole og 

ungdomshold til udtryk: 

 

”Ja, det ville betyde rigtig meget for min datter, hvis der var mulighed for at have noget 

socialt med sine kammerater. Altså det er klart noget, der fylder for hende. Og vi har kigget 

på sådan et mere socialt holdt for hende næste år, der hedder noget med puls for piger, 

hvor den del er med. Og det tror jeg ville være et meget bedre match, men så får man så 

ikke det der tekniske (…)” (forældre letøvet) 

 

Det fremgik af observationerne af actionsvømning, at de unge fandt sammen i mindre grupper, som 

havde mindre interaktion på tværs af hele holdet. Der var god stemning og ingen drillerier eller lign. 

Træneren på actionsport havde en oplevelse af et godt fællesskab og ingen ”kliker” (træner).  
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Selvom de unge ikke kender hinanden synderligt godt (de kan ikke alles navne), betyder det alligevel lidt, 

hvem de andre er, og at der er en god tone. For som en siger, så vil han blive ved med at gå til actionsport, 

”så længe det er sjovt, eller indtil der kommer nogle freaks og vil bestemme”. (ung) 

 

Man går i dag til noget med nogen. Men vi kan se fra landsdækkende undersøgelser, at det ikke er 

afgørende, at man går til noget for at være sammen med sine venner. Det er kvaliteten af aktiviteten over 

tid, der bestemmer, om man forsætter (Østergaard og Juul 2016) 

 

Legende læring 

Legen virker til at være mest til stede på begynderholdet og actionsport. Alle, vi har talt med, mener, at 

legen er afgørende for svømmernes vedholdenhed. Samtidig er det vigtigt, at trænerne har fokus på 

dosering og timing af den legende læring og de fjollede lege.  

 

” Det [red: undervisningen] er meget koncentreret i starten, så de får et vist basisniveau, og så kan du 

lave flere sjove ting. Hvis du starter med at fjolle rundt, så kommer de ingen vegne, fordi de har ikke 

nogen proces i gang. Men de øvelser, hvor de tror, det er fjolleøvelser, er faktisk øvelser, der hjælper 

dem i deres svømning ofte. Så det.. de skal lige have nogle ting på plads. Stadig med højt humør. 

(…)  Vi skal heller ikke pakke det ind, at det er svømning, at de går til. Misforståelse hvis man pakker 

det ind.”  (træner) 

 

En forælder til et barn på begynderholdet beskriver, hvordan leg bliver til læring:  

 

”Legen bliver tænkt ind i det hele. De lavede på et tidspunkt noget, de kaldte fisketelefonen, hvor så 

skulle de puste ned i vandet og så have hovedet ned og så ørerne ned til overfladen, og så kan man 

tænke, hvad fanden foregår der dér, men så skal de pludselig have armene med, og så kan man godt 

se, at så er de faktisk begyndt at svømme crawl. Det bliver leget ind det hele. Det er fedt.” (forældre) 

 

Det kunne tyde på, at trænernes evne og overskud til at lave legende læring er afgørende på alle hold, 

men at det i takt med at børne bliver ældre, bliver vigtigere at forklare de unge, hvad de lærer gennem 

legen. Det er ikke altid, de unge oplever legen som lærende, som vi hørte med den unge, der mente, at 

hun måske var blevet dårligere til at svømme til actionsport.  

 

En ung synes, at det er sjovt, at de kan være med til at finde på lege, som de kan lave på holdet. Det 

vidner om en struktur, der er tilpas fri, og en tillid til træneren, som den unge tydeligvis trives med:  

 

” Vi har også lavet en leg, som vi fandt på. Man kan komme med sine egne idéer, det har jeg 

i hvert fald gjort.” (ung).  

 

 

Tema 3: Glæden ved actionsport 

Når de unge taler om at gå til svømning, er der en, som udtrykker noget særligt, svømning og vandet 

kan. Alle har et stort smil, når de på deres måde skal svare på, hvad der er det bedste ved at gå til 

actionsport. De 4 unge svarer hver især: 

 

”Jeg kan rigtig godt lide at dykke. Jeg kan godt lide at være i vandet, fordi det er en anden 

dimension, man lidt sådan svæver i vandet. Jeg elsker at dykke, fordi man er under vandet. 

Ikke bare at svømme, det synes jeg er kedeligt. (…) Jeg synes altid, det er sjovt, fordi vi 
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altid leger og laver alle mulige forskellige ting. Jeg synes, alle dage er gode. Jeg glæder 

mig til at komme til svømning.”  (ung) 

 

”Man bliver lidt frisk i det” (ung) 

 

”Man hygger sig rigtig meget med det” (ung) 

 

”Min gode ven går til det” (ung) 

 

Også træneren bekræfter, at glæden er central til actionsport: ”Der er aldrig nogen, der går sure hjem, 

aldrig nogen der er trætte. De giver den fuld gas i den time. De siger: hvad skal vi nu og sådan noget…” 

(træner) 

 

Oplevelsen af at have frirum er et tema i vores 2020 undersøgelse.Flere unge påpeger, at det er 

væsentligt at have et sted, hvor man kan have fri fra hverdagens krav og valg. Mange oplever 

fritidsaktiviteter som dette frirum (uudgivet 2020). Det kan være en af forklaringerne på actionsports 

succes. 

 

Tema 4: Rammerne 

Larm 

Både forældre og trænere er enige om, at omgivelserne i svømmehallen ikke er optimale. Særligt 

forældrene taler om omklædningen og tidspresset. En enkelt af de unge føler, at de kan hygge sig bedre 

i omklædningen til actionsport, fordi der i modsætning til i svømmeskolen næsten ikke er nogen i 

svømmehallen og omklædningen.. Trænerne bruger ord som ”inferno”, ”gyseligt” og ”hel vanvid”, når der 

kører mange hold på en gang med forskellige behov (vandgymnastik med musik og talenthold og 

børnehold. Det er særligt slemt om tirsdagen). 

 

Forældre i svømmehal 

Forældre kan se både fordele om ulemper ved at kigge på, og de oplever, at det afhænger meget af om 

det enkelte barns temperamenthar været positivt eller negativt. En forælder oplevede, hvordan hans 

manglende tilstedeværelse var afgørende for barnets udvikling: 

 

”Min søn han var meget.. meget sløv i starten, han var svær at få i vandet osv. Og en af de 

ting, der gjorde at han kom i vandet, det var faktisk, at jeg distancerede mig fra ham. Hvis 

jeg sidder og kigger på ham hver eneste gang, så ender han med at blive for afhængig af 

min tilstedeværelse, så det er altså supersmart, at vi ikke er der hver gang.” (forældre) 

 

Trænerne i svømmeskolen er overvejende udfordrede, når forældrene kigger på, fordi de oplever, at det 

påvirker børnenes samarbejdsvillighed og koncentrationsevne negativt. Trænerne kan samtidig se, at 

nogle børn gør sig mere umage, hvis mor eller far kigger på. De unge synes, det er hyggeligt med 

forældrene; ”hvorfor er bænkene der ellers?”; og en undrer sig over, at reglen om tilskuere var svær at 

bøje i en særlig situation, hvor bedsteforældrene fra Fyn var kommet for at se ham svømme. 

 

Klubliv 

Der er ikke stor opbakning til mere klubliv. Samtidig ønsker forældrene på svømmeskoleholdene, at der, 

i takt med at børnene bliver ældre, kommer flere muligheder for at følges med de samme og knytte bånd 

mellem børnene. De fleste unge og forældre ville muligvis være interesserede i en fælles middag: ”Tjaa… 

der måtte godt være noget, når vi slutter sæsonen. Så kunne der godt være noget spisning eller noget.” 
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(ung) Men det er ikke alle, der tilslutter sig denne idé, hvilket kan skyldes, at det ikke er noget, man har 

erfaring med. Det føles for nogen for langt fra svømningen og vandet, som er grunden til, at de kommer. 

 

Tid og logistik 

En presset hverdag med mange interesser beskrives af forældrene, og de udelukker alle, at svømning 

kunne være mere end én gang om ugen. De har en fornemmelse af, at der kan være noget på kan-

arenaen, børnene vil prøve: 

 

”Og de [red: børnene] vil jo også gerne gå til andre ting, som så netop ikke er noget, jeg har 

bestemt. Der skal også være musik og gymnastik, og også bare en eftermiddag hvor man 

får en legekammerat med hjem, og jeg synes ikke, at hun skal gå til noget hver dag”. 

(forælder) 

 

Forældrene er udfordrede på logistik omkring aftensmad og aflevering af børn til træning. Selvom alle de 

unge, vi talte med, går til andre ting (en har op til 7 fritidsaktiviteter), er andre aktiviteter eller manglende 

tid ikke noget, de nævner som grund til at stoppe til svømning i nærmeste fremtid. Men de unge er 

udfordrede af at skulle nå hjem og spise eller alternativt være rigtig sultne til svømning. En af de unge 

påpeger også, at det praktiske omkring tasken, der skal pakkes og pakkes ud igen, er en udfordring. 

Forældrene mener, at:  

 

”Så længe børnene er så små, så kræver det meget af forældrene. Den ene forælder skal 

med, den anden skal blive hjemme med den anden [søskende] og lave mad, og de skal 

tidligt i seng, så hele logistikken i det gør det svært.” (forælder) 

 

Når de unge selv kan begynde at cykle til ting og i øvrigt har lært at svømme, bliver det op til den unge 

selv, om svømning skal være en del af fritiden. Mange børn får svømning i skolen, hvilket kan betyde, at 

lysten og behovet for svømning vil blive dækket der: 

 

”Og på den skole, hvor X går, der kommer de til at have svømning i 4. klasse, så X kører 

på sidste sæson, for det er ikke, fordi han jubler, når han skal afsted. Det er heller ikke 

fordi, han græder, men han jubler ikke. Det har været 100 pct. vores initiativ.” (forælder) 

 

Overgange  

Det er stadig meget nyt med ungdomshold i HILS, så derfor skal det have lidt tid til at komme i gang. Ikke 

alle kender til holdene. Netop forældrenes kendskab og forslag var afgørende for at nogle af de unge 

valgte holdet: 

 

”Startede sammen med min far, og så uden min far og så mellem [red: mellemniveau]. Jeg 

vidste ikke, man kunne gøre andet. Jeg troede kun, det var det her, man kunne [red: 

svømmeskolen], men så da jeg havde bestået den sidste svømmeskole, så sagde min far, 

at nu er der en masse ting, du kan vælge imellem [red: ungdomshold].” (ung) 

 

Flere trænere påpegede, at man kunne gøre mere reklame for det og lade det være en naturlig 

fortsættelse af svømmeskolen. 

 

”Det vigtige er at kommunikere ud til forældrene: ’Nu går de i gang med at svømme, og så 

har vi det her forløb, så har de lært at svømme, og så har de mulighed for at forsætte på 

det og på det og på…’ Der skal være et hold, der overtager – fra letøvet/svømmeskolen… 
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Vi synes, dit barn skal på det her hold næste år - tweens agtig, det fungerer rigtig fint”. 

(træner) 

 

Et forslag fra en træner går på at ændre en kultur, hvor svømning alene er en færdighed. Træneren 

foreslår at: 

 

”Indkalde forældre, som man gør med konkurrenceforældre, og fortælle om tilbud, så 

børnene fra start bliver svømmere og ikke bare går i svømmeskole… forklare strukturen i 

det: Vi glæder os til, at jeres børn bliver svømmere…” (træner) 

 

Forældrene, der er opmærksomme på den legende læring, siger, at det er vigtigt med en sammenhæng 

og glidende overgang mellem svømmeelementerne:  

 

”[red: Det er vigtigt], at der er en glidende overgang fra de legende elementer over til, at de 

begynder at konkurrere med sig selv og sige: ’Det der, det er jeg blevet bedre til, end jeg var 

for nogle måneder siden.’” (forældre). 

 

 

Tema 5: Trænerrollen  

Generelt er der stor ros til trænerne fra både forældre og unge. En forælder har oplevet en anden klub 

og synes bedre om HILS. De mange børn på begynder og letøvet kan dog være en udfordring, og ikke 

alle forældre føler, at deres barn får nok feedback. De kan dog se, at det er en svær situation for træneren, 

fordi interessen fra deres barn mangler. En forælder efterspørger mere opsyn og feedback til det enkelte 

barn:  

 

”… det med, at når de [trænerne] er i vandet, at de tænker, jeg skal nå alle børn i dag. 

Være opmærksom på det. Og sige, nu gør I sådan her, vise det og så spørge om de 

[børnene] har forstået det. Jeg tror sgu ikke, X har forstået det, og så gør han bare det, han 

plejer, og han er ikke druknet endnu, så det er fint. Men der er ikke nogen, der siger, du 

skal ikke svømme rygsvømning, fordi det er nemmere, nu skal du svømme crawl. Altså det 

med, at nu siger vi noget, og det er det, du skal, og vi lægger mærke til, om du gør det. 

Også selvom du ikke er ved at drukne eller spørger om hjælp.” (forælder) 

 

Alle er enige om, at trænerrollen er væsentlig for at trives med at gå til svømning. En forælder beskriver, 

at det er gejst, der gør svømmetræneren til noget særligt: ”Der skal være noget fest i det, det skal der, 

og det føler vi, der er her.” (forælder). 

 

To piger beskriver en rolig udstråling og nærvær som afgørende for, at de er glade for deres træner: 

 

”Synes det er godt, på en måde han fortæller ting. Han er ikke sådan: kom nu, skal vi 

skynde os. Han er meget afslappet ved at fortælle ting” (ung) 

 

”Jeg oplevede meget, fordi jeg er sådan en lidt stille type, at jeg aldrig bliver lagt mærke til; 

ligesom de andre. Også over i klassen…. Der bliver jeg slet ikke lagt mærke til. Men det 

bliver jeg af Bjørn, fordi han sådan lægger mærke til mig, og siger jeg er god, og han tager 

imod mine idéer. Og det er sådan en lærer, jeg godt kan lide.” (ung) 

 

Drengene er enige om, at det er godt, at træneren er sjov. 
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Forventningerne til træneren er generelt steget fra 2000-2015. Man går til noget for at lære noget, og i 

den sammenhæng er det vigtigt, at træneren er dygtig (Østergaard og Juul 2016). Noget tyder på, at der 

er sket et skifte fra den formelle autoritet til den funktionelle autoritet.  Man lytter til dem, der kan noget, 

ikke dem, der er noget i kraft af titel eller alder (Muusmann og Østergaard 2012). Undersøgelsen ’Gode 

idrætsmiljøer for piger’, som er lavet i samarbejde med DIF, peger på, at det er vigtigt for piger, at 

træneren forstår dem, anerkender dem og roser dem (Jensen og Østergaard 2018). Det må siges at 

være det, HILS’ unge oplever hos deres træner. 
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Opsummering 

Fastholdelse af unge er et kludetæppe, der handler om flere tiltag. Det er tydeligt, at HILS med 

ungdomsholdene lader til at være godt på vej, og at HILS har tilfredse medlemmer blandt dem, vi har talt 

med. Der kan med fordel skabes mere struktur omkring kommunikationen om ungdomsholdene, så deres 

indhold, form og formål bliver kendt blandt alle forældre og børn. Ligeledes kan man overveje, om 

forståelsen af svømmeskolen som en færdighedstræning i modsætning til ’de sjove (ikke tekniske) 

ungdomshold’, er en fordel. Måske er denne forståelse i nogen grad med til at modarbejde, at børn 

fortsætter i HILS efter endt svømmeskole, eller at de fastholdes på ungdomsholdene.  

 

Svømning skal være sjovt, udviklende og hyggeligt. HILS har mange elementer, der bidrager til den 

oplevelse, og klubben opleves af udøvere og forældre som særligt god til det sjove og det udviklende. 

Legende læring er noget som både trænere og forældre ser i bassinet. Fællesskabet og hyggen er der 

mindre tid til, når man går til svømning. Ydertidspunkter og færre mennesker hjælper dog på den del for 

nogle. 

 

De unge, der går til actionsport, er stærke ambassadører for deres fritidsaktivitet og er tydeligvis glade 

for aktiviteten og deres træner. 

 

Der er muligheder for at udvikle endnu mere på oplevelsen af progression over flere år og 

sammenhængen mellem forskellige hold. Det kunne også tyde på, at fællesskaberne på holdene kunne 

understøttes yderligere, og at man kunne arbejde med at eliminere utryghed. Se mere om det i 

nedenstående anbefalinger. 

 

Omgivelserne, herunder akustik, mange mennesker, begrænset plads og bassintid, er en udfordring for 

den samlede oplevelse af, at det er rart at være til svømning. En presset hverdag og mange andre 

fritidsaktiviteter og -tilbud er der mindre at gøre ved, men opmærksomhed på den præmis kan måske 

give idéer til kommunikation og tiltag.  

 

Det fremgår tydeligt af interviews og observationer, at klubben generelt har stor succes med trænerrollen, 

og at der stærke trænerkræfter i klubben, som gerne videregiver idéer og erfaringer. 

 

10 konkrete anbefalinger 
Det tilrådes at udvælge et eller to fokusområder, som der kan arbejdes med pr. halvår eller sæson. 

Overgangen (8) og forståelsen af svømmeskolen (1 & 2) fremstår af denne undersøgelse som oplagte 

steder at starte. Mere brug af rutsjebanen (7) kunne være en lavthængende frugt med stor virkning. 

 

Kan- og skal-arena 

 
1. Kommunikation om alle svømmetilbud til nye medlemmer. 

 
2. Arbejde med forståelse og omtale af svømmeskolen.  

 

Er det hensigtsmæssigt, at svømmeskolen opfattes som en skal-arena? Det giver uden tvivl 

mange medlemmer (yngre aldersgrupper), men kunne det gøres på en anden måde? 

Eksempelvis kunne HILS gentænke holdstrukturen, så svømmeskolen ikke eksisterer, men at 

der i stedet er progression i forskellige typer af hold: 

Fx ’actionsport begynder’ i det lille bassin, ’actionsport mellem’ (som det måske er nu, men med 

lidt mere svømmeplade og flere hjælpemidler til dårligere svømmere) og ’actionsport ekspert’, 
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hvor der stadig er 10 min. leg, men også 10 min. italesat teknik, så de hører, at det er det, de får, 

og 10 min. fokus på nye ting. Det nuværende actionsport har både har teknik og nye ting, de 

lærer, men måske kan det gøres endnu tydeligere, at holdet er mere teknisk udfordrende end de 

to foregående hold. På den måde vil der i holdenes indbyrdes struktur og niveau være en naturlig 

progression, samtidig med at det er legende og frit.  

Turbohold, discosvømning og makkersvømning(?): På sammen måde kunne man have andre 

hold på flere niveauer, men med samme fokus. Et fokus kunne fx være svømmefart, dans og 

musik eller sociale og fællesskabende øvelser eller leg og styrke som i actionsport.  

 
3. Skabe rutine for, at trænerne gør børnene opmærksomme på, hvad de har lavet i dag. 

 

Slut af med at gentage én ting, de kan gå ud ad døren med. På den måde hjælpes børene til at 

få et sprog for deres oplevelser. Måske kunne man overveje en hjælpetrænerrolle, der 

udelukkende havde dette fokus og overblik, hvis det, de rykker sig på, overvejende er forskelligt 

fra barn til barn. 

 

Tryghed 

 
4. Skabe mere fællesskab på holdene.  

 

Bruge tid på, at de skal kende hinanden. Eksempelvis:  

• Starte hver gang med en svømmerelateret navneleg. (Det har vi gode erfaringer med 

fra et andet svømmeprojekt omkring fællesskab).  

• Arbejde med styring af, hvem der er sammen i øvelser.  

• Tørtræning med fokus på fællesskab. Da bassintid er en udfordring, kunne man på 

ungdomsholdene overveje tørtræning som en mulighed for at lave 

fællesskabsskabende lege. For svømmeskoleholdene, hvor de mindste har svært ved 

at koncentrere sig i mere end en ½ time, kunne man måske forlænge sæsonen med en 

tørtræning ved opstart og afslutning. 

Hvis overstående reelt fungerer, og tryghed og fællesskab øges, skal det kommunikeres, at man 

godt kan starte alene. Men det er vigtigt, at det stemmer overens med de unges oplevelse.  

 
5. Flere voksne hjælpere.  

 

HILS kunne have en frivillig bademester eller værtsrolle til at hjælpe i omklædning og måske 

slutte af med en leg på land, hvis trænerne ikke har tid pga. begrænset træner- og bassintid. De 

forældre, der gerne vil være mere sammen med deres børn, vil måske melde sig eller måske 

endda være med i bassinet og fx sikre, at alle bliver set, og at alle hører og gør det, træneren 

siger. Der er mange hjælpetrænere i HILS, men måske forældrehjælperen kunne udfylde en 

anden rolle, der handler mere om tryghed og hygge og mindre om svømning. 

 

Sjov 

 
6. Trænerne kan dele lege og idéer til øvelser på fælles idébank.  

 

Måske bruger I det allerede. I så fald handler det mere om at dele erfaringer med at vægte tiden 

i svømmeskolen. Hvis ikke I bruger deling af idéer, er nogen trænere altid mere fantasifulde end 

andre, og vi har i interviewene hørt mange gode bud på dyrelege, fisketelefon, svømmerejser 
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mm., som kunne inspirere bredt. DGI og Dansk Svømmeunion har desuden gode bud på 

idébanker.  

 
7. Altid tid til at rutsje.  

Kan man gå til svømmetræning i HILS uden at prøve vandrutsjebanen? 

Måske kunne en forælder have ansvaret for denne del i 5-10 min., efter en træning er slut, så 

træneren kan være klar til næste hold. 

 

Overgange 

 
8. Have svømmemarkedsplads en gang om året.  

 

Afslutningen eller starten på året kunne være en slags åbent hus, hvor flere hold og trænere er 

repræsenteret. En mulig model kunne være: 

• Sæt hold på hver deres lokation i svømmehallen. (Fx actionsport i vippebassinnet, puls 

for piger i vindue-siden af store bassin, tweens i væg-siden af store bassin og begynder 

i lille bassin.)  

• Hvert hold forbereder en øvelse, som varer 10 min., og som er kendetegnene for 

holdets tema (fx rundbold eller fitnessrunde for actionsport).  

• De besøgende børn inddeles i samme antal grupper, som der er hold, og besøger 

holdene i rotation a 10 min. (Måske har nogen deres forældre med). Ring med en 

klokke og rotér grupperne. 

• Kommunikation: Lav et lamineret kort over svømmehallen, og markér, hvor holdene er 

den pågældende dag, og skriv to linjer om holdets indhold. Giv hvert barn et kort med 

hjem. Hvis hvert hold har et let genkendeligt ikon eller maskot/dyr, som både er 

markeret på kortet og fysisk på et skilt, hvor holdet er i svømmehallen den dag, burde 

børnene kunne huske dem fra hinanden. Hvis mor og far derhjemme kan læse de to 

beskrivende linjer om holdet op, vil det være et meget praktisk grundlag at vælge hold 

ud fra. Så har børnene både mødt træneren, og de har prøvet det lidt.  

 

Børn, der ikke går til noget, gør det typisk ikke, fordi de er bange for ting, de ikke 

kender. Måske aner hverken børnene eller mor og far, hvad det vil sige at gå til 

svømning (især ungdomshold). Så et forberedende skriv om markedsdagen/åbent hus 

og en reel demonstration af HILS kunne være særlig interessant for ikke-foreningsaktive 

familier. 

 
9. Lav et samarbejde med lokaler skoler, og få børn ud til åbent hus/ markedsplads eller lignende 

arrangement (åben skole). 

 

10. Fælles nissesvømning for alle svømmere i HILS.  

 

Andre sportsgrene har afdansningsbal og jule-rideopvisning. Kunne man have det i en 

svømmeklub?  

Fx: Alle øver en svømmeformation, et svømmejuletog eller lignende, som hele klubben laver i 

bassinet i fællesskab med nissehuer på?  

Eller hvert hold forbereder en stilart, et hop eller en leg, som de viser frem. 

Det ville give en følelse af at skulle lave noget sammen som hold, selvom man ikke træner til 

konkurrencesvømning. Ved at blande alle hold og aldre kunne det give de unge og de mindste 

en oplevelse af, at svømning er noget, man gør hele livet. De ville se, at det, man har til fælles i 

HILS er, at man er svømmere. Det skaber klubkultur. 
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