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Satsning på småbarnssvømming

> “Tette hullet” under Begynneropplæringen i Norges 

Svømmeskole

> Tydeligere innhold

> Kobling til Norges Svømmeskole

> Ny instruktørutdanning



Instruktørkurs småbarnssvømming

> 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



Formål med småbarnssvømming

> Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 5 år

> Fokus på lek, sosialt samspill, glede og trivsel.

> En aktivitet for barn og deres foresatte

> Læringen ved hjelp av lek. 

> Skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygge i vann

> Lære å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et 

selvbergingsperspektiv.



Ferdighetsmerkene



Ferdighetsmerker Småbarnssvømming



Ferdighetsmerket Duppe
> Dra seg langs bassengkanten

> Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 

sek.)

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

> Svømme en kroppslengde med beinspark

> Hoppe uti – komme seg opp til overflaten – legge seg på ryggen for å 

hente luft og – komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal 

støtte.



Ferdighetsmerket Elias
> 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 kanten i linje/strak kropp

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

> Henge i kanten – fraspark på ryggen med beinspark – 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



Hvorfor er dette kurset 
viktig?
Og hva MER gir det oss 
instruktører som vi trenger



Litt ekstra hjelp på veien
> Bassenget er for dypt

> Bassenget er for grunt

> Bassenget er «bråkete»

> Kun deler av bassenget til rådighet

> Bassenget har for lav temperatur en dag

> Lekekassa er borte, eller kan ikke åpnes

> Det er noen av barna som har «vil ikke» dagen

> Vannet er veldig grumsete, og foreldrene reagerer

> Noen har kastet opp i vannet

> Bruk av svømmebriller

> Bassengorganisering



Grep- og hjelpemetoder

> f.eks trygghetsgrep



Ideer og muligheter

> Målsetting

> Beskrivelse

> Utfordringer

> Progresjon

> Vis og informer foreldre

> Forslag til hjelpemidler

> Forslag til sanger og regler

> Forslag til organisering

> Egne notater



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



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.



NORGES SVØMMEFORBUND
HVER NORDMANN EN SVØMMER, 

HVER SVØMMER EN LIVREDDER


