
Velkommen til
oppvarmingsseminar

SMÅBARNSSVØMMING



Plan for dagen

> 10.00 Introduksjon v/ Jan Kjensli

> 10.30 Kort pause

> 10.45 Ferdighetsmerker for småbarn v/ Jan Kjensli og Alf Knutsen

> 11.30 Lunsj

> 12.30 Innhold og progresjon for ferdighetsmerkene v/ Christin Kjosmoen

> 14.00 Kort pause

> 14.15 Innhold og progresjon for ferdighetsmerkene forts.

> 14.50 Oppsummering og avslutning



Virksomhetsplanen 2016-2019

“Klubbene har all baby- og småbarnsaktivitet”

“Tilbud for alle i alle aldersgrupper”



Satsning på småbarnssvømming

> “Tette hullet” under Begynneropplæringen i Norges 

Svømmeskole

> Tydeligere innhold

> Kobling til Norges Svømmeskole

> Ny instruktørutdanning



Formål med småbarnssvømming
> Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år

> All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel.

> Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd 

mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter.

> Læringen som gjøres for å oppnå ferdighetsmålene skal i størst mulig grad skje ved hjelp av lek. Barna (og de foresatte) leker seg frem til 

mestring av ulike ferdigheter.

> Aktiviteten skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygge i vann. Dette bidrar til at de kan aktivisere seg og oppleve mestring og glede på 

egenhånd

> Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og 

mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv.



Ferdighetsmål Småbarnssvømming

Nivå 2

> Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg

> Rotere fra rygg til mage

> Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller 

gjennom en synkering

> Fraspark fra kante i linje/strak kropp

> Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark

> Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over 

på mage

> Hoppe/stupe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på 

ryggen – – rotere over på magen – komme seg til kanten –

klatre opp på kanten

Nivå 1

> Dra seg langs bassengkanten

> Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktørør teller 

til 5 (5 sek.)

> Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med 

hendene.

> Svømme en kroppslengde med benspark

> Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på 

ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til 

utgangspunktet, med minimal støtte.



Utgangspunkt for ferdighetsmerker



FERDIGHETSMERKER

SAMARBEID MED 
ANIMANDO



Ferdighetsmerker Småbarnssvømming





Småbarnssvømming Instruktørkurs

> Småbarnssvømming instruktørkurs

> 18 år

> 16 timer

> 6 timer teori

> 10 timer praksis i basseng

> Praktisk og teoretisk «eksamen» inkludert i kurs helgen

> Avsluttende og godkjenning / signere aut. bevis





Oppsett av småbarnssvømming modulen

Andredel:

Teori – her skal vi ta for oss teorien som ligger til grunn for 

småbarnssvømming.

Førstedel:

Progresjon - Ferdighetsmål i småbarnssvømming - 2 år til 

4 år.

> Metodikk delen i modulen bygger opp progresjonen fra 

Nivå 1.

> Barnets alder 2 -4 år, er et utgangspunkt, men modulen 

er også egnet til lavere eller høyere alder.

1. Presentasjon av ferdighets NIVÅET (generell del).

2. Forklaring av de forskjellige ferdighets DEL MÅLENE 

for nivået.

3. Gode råd og tips om hvordan man kan nå målet.





Ferdighetsmål Småbarnssvømming

Nivå 2

> Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg

> Rotere fra rygg til mage

> Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller 

gjennom en synkering

> Fraspark fra kante i linje/strak kropp

> Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark

> Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over 

på mage

> Hoppe/stupe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på 

ryggen – – rotere over på magen – komme seg til kanten –

klatre opp på kanten

Nivå 1

> Dra seg langs bassengkanten

> Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktørør teller 

til 5 (5 sek.)

> Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med 

hendene.

> Svømme en kroppslengde med benspark

> Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på 

ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til 

utgangspunktet, med minimal støtte.





Ferdighetsmål Småbarnssvømming - Duppe
> Delmål 1  Dra seg langs bassengkanten

> Delmål 2  Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktørør teller til 5 (5 sek.)

> Test 1 Dra seg 5 meter langs bassengkant, slipp tak, legg seg på rygg å flyt med min støtte  i 5 sekunder, for 

så å bli skjøvet tilbake til kanten.

> Delmål 3  Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene

> Delmål 4  Svømme en kroppslengde med benspark

> Test 2 Svøm en kroppslengde med benspark mot foresatt eller instr og hent opp en gjenstand som blir holdt under 

vann.

> Delmål 5  Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å hente luft og – komme seg tilbake til 

utgangspunktet, med minimal støtte.

> Test 3 Hoppe uti fra kant eller foresattes skulder for så å komme seg opp til overflaten å legge seg på 

ryggen for å hente luft, avslutt med å komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte.





Ferdighetsmål Småbarnssvømming - Elias
> Delmål 6  Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg

> Delmål 7  Rotere fra rygg til mage 

> Test 4 Flyte avslappet på ryggen, rotere over til magen og tilbake på rygg.

> Delmål 8  Dykke ned å svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering

> Delmål 9  Fraspark fra kanten i linje/strak kropp

> Test 5 Fraspark fra kant, for så å svømme igjennom en synkering eller bena til foresatt /instruktør

> Delmål 10  Sittestup – gli i linje/strak kropp – svøm med crawlbenspark. 

> Delmål 11  Henge i kanten – fraspark på rygg med benspark – rotere over på mage

> Test 6 Sittestup fra kant, gli i linje, snu tilbake til utgangspunkt med crawl benspark. Spark fra kanten 

på rygg, gli med benspark, roter over til mage, crawl benspark til kanten.

> Delmål 12  Hoppe/stupe uti – komme seg opp til overflaten – flyte på ryggen – rotere over på magen - komme seg til 

kanten – klatre opp på kanten

> Test 7 Hoppe fra kant, komme seg alene opp for så å flyte på ryggen i 5 sekunder, rotere over til magen, 

komme seg til kanten alene i linje med crawl benspark og klatre opp på kanten



 Suggesjon

 Hva ansiktet formidler

 Din makt

 Din kunnskap

 Ditt ansvar

 Din kommunikasjon

 Hvordan du formidler

 Kropps språk

 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

Vær klar over: At du gjør:



Ferdighetsmål Småbarnssvømming 

Nivå 1

Delmål 2,

> Flyte På Ryggen, Med Minimal Støtte, Foresatt / Instruktør Teller Til 5 (5 Sek.) 

Målsetting:

> Barnet skal uten ubehag flyte på ryggen, med kun ansiktet over vann i min 5 sekunder.

> Gi minimalt med støtte. 

Beskrivelse:

> Flyte på ryggen og kjenne vannets element hjelpe til med å holde kroppen flytende, og 

> Starte prosessen til selvstendighet og selvberging.

Utfordringer;

> Barnet føler at de ikke har et holdepunkt når de ligger på ryggen, de blir utrygge,

> Ergo setter de seg opp og «synker».

> De er lei av å ligge på rygg, for det gjør de i senga



Vis og informer foreldre;
HVORDAN de skal utføre oppgaven, HVORFOR de skal utføre oppgaven og HVA den er godt for.

De skal forholde seg først og fremst til hodet på barna.

> Det er ansiktet og ofte ørene barna er mest engstelige for. Hold derfor under hodet med en hånd, og under haken med den andre, slik at barna 
føler seg beskyttet.

> Ingen er like, og kroppen har sin egen måte å flyte på. Det er sjeldent at man flyter med hele kroppen i vannskorpen.

> Stå litt over barnet, slik at de kan se på foreldrene sine, og ha et holdepunkt «ut i lufta»

> Stå bak hodet til barna når de skal bevege seg, slik at de føler vannet stimulerer og passerer kroppen når mor/ far går bakover og lager 
turbulens.

> Når barna ligger på ryggen, er det viktig å gi barna et tidsperspektiv. Derfor skal mor/far/instruktør vise med fingrene å telle til 5, og avslutte 
oppgaven. På denne måten vil barna lettere godta å ligge på ryggen.



Progresjonsøvelser
> Dykke øret - her kan vi høre på musikk eller at instr banker i trappen. Viktig at bare ørene kommer ned i vannet.

> Være lastebil – legge masse flyteleker på bassengkant, så kan barna frakte lekene over til den andre siden, her er det viktig at man stabler opp så mye man 

kan, slik at fokuset blir rettet mot lekene, og ikke at de ligger på ryggen.

> Se seg i speilet – her kan instruktør holde et speil opp ned og bruke det som en «tunnel» istedenfor en flyteflåte, slik at barna ser seg selv under.

> Mor/far eller instr kan legge seg på ryggen med barnet på magen. Er de veldig usikre kan man starte med at barna ligger med ansiktet ned, snu dem etter 

hvert over slik at de også ligger på ryggen, slik at de vender seg til måten å ha flytestilling i vannet.

> Holde i ball på magen, og bruke dette som et aktivt flyte / oppdrifts middel, her er det viktig at barna får et godt grep i ballen.

> Legge en nudel på hoften og holde seg fast, her er det viktig at barna «dytter» hoften opp mot nudelen, slik at de får riktig flytestilling. I tillegg kan man legge 

en dykke ring på ansiktet uten at den skal falle av.

> «Svømme» fra den ene siden til den andre og frakte en kopp full av vann uten å søle ut, belønningen er at man kan helle innholdet over hodet på 

mor/far/instruktør.

> Få et «øye» under haken, slik at det skal se i taket, knips eller lag en annen lyd som indikerer at de har fått «øye» på plass.



Tips

Forslag til sanger og regler

> Eventyr

> Ukedagsangen

> Slepebåtsangen

> Jeg gikk meg over sjø og land

> Tante Monica

> Små rumpetroll

> Bjørnen sover

Forslag til hjelpemidler

> Undervannsmusikk

> Nudler

> Speil

> Dykkering

> Flyteleker

> Ball

> Plastkopper

> Usynlige, visuelle hjelpemidler



Forslag til organisering

Felles samling – «hilse» sangen – informasjon om dagens oppgaver.

Lage 2, -3, 4 forskjellige «poster» i bassenget, hvor man har:

> Post  1 – dykke med øret og begge ørene

> Post  2 – midtre det av bassenget blir brukt som en «motorvei» over, slik at «lastebilene» kan «kjøre» over.

> Post  3 – legge ut en del speil (på kanten), slik at barna kan trene på å ligge på ryggen.

> Post  4 – Lage en «ball binge» av nudler med masse flyteleker i, slik at barna kan få en pause.

Felles samling – «hade» sangen – og eventuelt informasjon om neste uke, ferie el.

På denne måten klarer man å holde aktivitetsnivået oppe, alt skjer på barnets premisser og leken er hovedfaktoren i 

svømmetimen.  Man får også noe gammelt og noe nytt.



Instruktørens ansvar

> Ha instruktør «ansikt»

> Se ALLTID barnet!

> Veilede og forklar slik at samspillet mellom barn-foresatte blir optimalt.

> Vær alltid på barnas parti

> Bruk fantasien hvis oppgaven må løses annerledes.

> Ha i bakhodet – «barns utvikling»

> Se ALLE

> Evaluer kurset. 

> K.A.M.P.V.I.S.E.





Idé bank sanger 



Lille Petter edderkopp i 5 progresjoner 
Øve på: dykk, hopp, flyt, sprut
Beskrivelse: 
Stå i en ring midt i bassenget. foreldrene 
holder løst under armhulen til barnet. 

Lille Petter edderkopp han klatret på 
min hatt
> Vifte barna fram og tilbake, til de 

ender på hatten (som er skulderen)
Så begynte det å regne, 
> og da spruter Instr på alle sammen, 

,,,,,,,til  
og Petter ned han datt.
> da detter barna ned i vannet.
Så kom solen, os skinte på min hatt, 
> da tar vi barna, tipper de pent over 

på ryggen, holder under hodet og 
førerne de rundt å rundt i vannet på 
ryggen, helt til vi synger

Da ble det liv i edderkopp som klatret 
på min hatt. 
> Da setter vi barna opp på skulderen 

igjen, og teller til tre og detter ned i 
vannet igjen, med mye bulder og 
brak

Øve på: Kantgang, klatre opp , hoppe ut, 
og tilbake
Beskrivelse: 
Stå langs kanten. Barnet henger på 
armen til mor

Lille Petter edderkopp han klatret på 
min kant. 
> Forelder klatrer bortover kanten med 

sine kryssede hender. (pg 5. klatrer 
opp)

Så begynte det å regne og Petter han 
forsvant 
> Stopp opp, hev litt og senk barnet 

ned (under vann hvis det går greit, 
ellers ”hake dypp”). . (pg 5. hopper 
ut i vannet)

Så kom sola og skinte på min kant. 
> Ta så tak i kanten igjen
> (pg 5. svøm tilbake til utgangspunkt)
Da ble det liv i edderkopp som klatret 
på min kant. 
> Klatre videre. (pg 5. hopper ut i 

vannet og opp på rygg)

Progresjon 1

> dykk, hopp, flyt, sprut.

Progresjon 2

> kantgang med og uten hjelp

Progresjon 3

> dykker med kant kontakt

Progresjon 4

> dykker og slipper kanten

Progresjon 5

> dykker, slipper kanten, kommer 

opp og legger seg på ryggen



Idé bank hopp
> Hopp tenker vi ofte på fra kanten og ned i vannet. Men her starter vi i fra armene til foreldre/ instruktør. 

> Hopp type "gullstol" er en fin start. Her skal vi videreføre denne øvelsen

> Sett den ene foten din opp på det andre kneet. La barnet stå der, slik at de kan hoppe ut i vannet. På denne måten kan du hjelpe til med å 

dytte benet ditt, slik at barnet får mer og mer fart.

> Her kan du være klatrevegg, og ”stupetårn” du har barnet hengene bak på ryggen. La barnet holde i henda dine, slik at barnet kan krabbe opp 

på ryggen din og helt opp til skuldrene. Derfra kan de stupe, hoppe, ta salto, hoppe baklengs eller forlengs, bare pass på at du har kontroll, og 

at barnet får en utfordring

> Her kan man også justere høyden på hoppet, slik at vi starter nede ved vannskorpen, og reiser oss mer og mer for hvert hopp. 

> Prøv også og la barna stå i hånden din, slik at de kan få mega fart til en salto, eller en Laaaaangt hopp.

> Sett deg ned på ”huk” etterpå, med tommelen opp, (under vannskorpen) slik at barnet snur seg, og svømmer tilbake til deg (utgangspunkt)

> Herfra kan man komme seg på matter, på bassengkant, og høyere og høyere.



Program, del 1     Aldersgruppe småbarnsvømming 2-4 år.       Varighet ca 30 min Instruktør Hogne Runningen

Mål: Nytt kurs, bli litt kjent med deltakerne og deres ferdigheter.                                                                                                            EKSEMPEL PÅ PROGRAM

Del Øvelse Element / hensikt Instruksjon

1 Hilse på alle. Finne ut av bakgrunn. Har de gått på kurs 

tidligere.

Dette er i utgangspunket et kurs for de som har gjennomført flere kurs tidligere. Det er derfor viktig å 

finne ut om det er noen som ikke har erfaring fra babysvømming og behandle disse spesielt. I 

fortsettelsen har jeg lagt opp til at alle er erfarne babysvømmere.

2 Svømmeleken Se nivået til gruppen. Samles i ring med masse leker i midten.

På signal svømmer barna inn mot midten og henter en leke.

Med eller uten hjelp fra foreldre. 

Når alle har fått en leke og kommet tilbake til utgangspunket kastes leken inn i ringen og aktiviteten 

gjentas. Tredje gangen tas leken med til land.

Husk barnas aktivitet på armer og bein skal bestemme farten.

3 Hoppe stående fra kanten. Se hvor trygg de er. Hoppe ut fra kanten på signal. Forelder tar imot (ved behov) Svømme inn til kanten.

Stupe fra kanten.

Stupe fra kanten, flyte på ryggen. Retur til kanten

4 Fortelling. Krokodillespråk. Hode ned, i dag skal vi snakke slik som krokodillene. 

Vi lager en liten fortelling om krokodillene, litt flyting, litt svømming, litt blåsing og så må vi huske rulling. 

Introduksjon til krokodilletimen. 

5 Hinderløype Vekslende øvelser med flere elementer. 

Svømmeøvelsen tilbake er viktig.

Start fra ene siden. Gå planken (balansere på matte)

Gjemme seg i en hule (gjennom rokkering). 

Finne en skatt, dykkering.

Ut av hulen med skatten, ny rokkering. 

Opp på land motsatt side, rutsjebane ut i vannet. Hode først! 

Svømme tvers over bassenget, vekselvis mage, rygg. Hente luft.

Gjenta minst 2 ganger. 

Fri lek.

6 Samling og sanger. Samle gruppen, felles avslutning. Karusell. Holde i hendene. Barna ligger på rygg, men vi går i ring og synger.

Først den ene veien og så den andre veien. 

Tøffe toget. Avslutningssang.



Din viktigste oppgave

> Å lose familien trygt gjennom lekeøvelser og stimulerende aktiviteter.

> Det finnes en del skjær i sjøen her, som du må sørge for at de styrer utenom. (risikomomenter)

> Dette er tross alt det mest fantastiske som har hendt denne familien, og vi er kvalifisert til å lære dem, og være til dens 

disposisjon

> Her er det kvalitetssikring hvert sekund av undervisningstimen.



Sportslig plan
Presentert av: Tore de Faveri



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 

HVER SVØMMER EN LIVREDDER


