
EKSAMENSBESKRIVELSE/
OPEN WATER

INDLEDNING
Faget Svømmeaktiviteter afsluttes med en formidlingseksamen. Eksamen bedømmes eksternt. 
I undervisningen vil der desuden løbende blive afviklet interne prøver indenfor fagområdet. 
Disse prøver skal være bestået, før det er muligt at blive indstillet til eksamen. På baggrund 
heraf opnår den studerende PP KBH Svømmeinstruktørbeviset.

FORMÅL
At vurdere den studerendes formidlingskompetence indenfor svømning.

EKSAMEN
En forudsætning for at kunne gå til eksamen er, at nedenstående interne prøver er bestået:
• Svømmeundervisningsopgave inklusiv skriftligt oplæg
• Egenfærdighedsprøve i de fire svømmediscipliner
• Selvkomponeret gruppeprogram inden for området lege og ekspressive bevægelser i vand.
Til eksamen skal den studerende individuelt demonstrere sin evne til at formidle inden for 
emner relateret til svømning. Inden eksamen har den studerende udfærdiget to programmer 
på baggrund af en af underviseren stillet opgave. Den studerende får opgivet to målgrupper 
og skal dertil udfærdige en undervisningslektion til hver af de opgivne grupper. Før eksamen 
afleveres programmerne til underviseren for godkendelse. Til selve eksamen skal den studer-
ende undervise i et udsnit af ét eller begge programmer, som den studerende selv vælger. Der 
er afsat 15 min. til at gennemføre undervisningen. Herefter vil den studerende blive stillet en 
ukendt opgave, som skal løses inden for ca. 3 min. Der er i alt afsat 25 min. inkl. votering til 
eksamen

BEDØMMELSESKRITERIER
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsen bygger bl.a. på: - Den studerendes evne 
til at holde et passende aktivitetsniveau og flow. - Den studerendes faglige og pædagogiske 
indsigt og tilgang. - Den studerendes evne til at formidle tekniske færdigheder. - Den studer-
endes evne til at lære fra sig og skabe de omstændigheder, der gør, at andre har mulighed for 
at lære. - Den studerendes blik for hvad formidling og undervisning forudsætter med en svøm-
mehal som ramme. - Den studerendes evne til at anvende og arbejde med egne og personlige 
ressourcer i relation til målgruppe og indhold - Den studerendes evne til at være i kontakt 
med målgruppe De interne prøver bedømmes enkeltvis til bestået/ikke bestået. De forskellige 
områder vurderes for sig, idet den studerende inden for hvert emne skal vise engagement og 
forståelse for stoffet samt et færdighedsniveau, der er rimeligt i forhold til forevisninger i en 
undervisningssituation.

REEKSAMEN
En evt. reeksamen har samme betingelser som eksamen i faget. Tidspunktet for reeksamen
bestemmes af underviseren og skal passe ind i uddannelsens planlægning. Det er muligt at 
blive indstillet til re-eksamen 3 gange. Re-eksamen bedømmes eksternt.


