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Svømmeskema 
Læs mere på børneulykkesfonden.dk 

 

Opdriftsmiddel Formål Fordele 

 

Ulemper 

 

Svømmevinger At holde dit 

barn oppe 

Større selvstændighed for 

dit barn 

 

Tryghed for dig som 

forælder, hvis du selv er en 

usikker svømmer, eller hvis 

du har mere end et barn 

med i vandet på samme 

tid.  

OBS! Tænk dig godt om 

ved kysten, hvis du har 

flere børn med i vandet. 

Strøm, vind og bølger river 

let dit flydende barn med 

sig og væk fra dig, så pas 

på! 

 

Der kan med 

svømmevinger laves 

mange forskellige 

aktiviteter også på dybt 

vand. 

 

Svømmevingerne falder 

Dit barns hoved holdes over vandet, så dit barn ikke lærer at få 

hovedet under vand. 

 

Dit barn kan ikke dykke helt under vandoverfladen fx efter spring 

fra bassinkant eller efter løft fra dig som forælder. 

 

Svømmevingerne sidder fast på dit barn, som derved får en 

oplevelse af at kunne svømme, uden reelt at kunne det. Det giver 

en falsk tryghedsfølelse, og dit barn får en forskrækkelse ved hop 

i vand uden, da dit barn ikke er bevidst om svømmevingernes 

funktion. 

 

Uhensigtsmæssigt udgangspunkt for at lære at svømme, da dit 

barn står lodret i vandet.  

 

Armenes bevægelighed er begrænset og bevægelsesfriheden 

indskrænket. 

 

OBS! Du kan som forældre foranlediges til at tro, at der nu ikke 

er fare på færde, hvorved du slækker på din opmærksomhed. Du 

skal altid uafbrudt holde øje med og være tæt på dit barn, når det 

er i vandet! 

 

OBS! Tænk dig godt om ved kysten, hvis du har flere børn med i 
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ikke af, hvis størrelsen 

passer til barnets størrelse. 

vandet. Strøm, vind og bølger river let dit flydende barn med sig 

og væk fra dig, så pas på, vurder forholdene og hav som 

udgangspunkt kun et barn med i vandet ad gangen. 

 

Svømmebælte  At holde dit 

barn oppe 

Større selvstændighed for 

dit barn 

 

Tryghed for dig som 

forælder, hvis du selv er en 

usikker svømmer, eller hvis 

du har mere end et barn 

med i vandet på samme 

tid.  

OBS! Tænk dig godt om 

ved kysten, hvis du har 

flere børn med i vandet. 

Strøm, vind og bølger river 

let dit flydende barn med 

sig og væk fra dig, så pas 

på! 

 

Giver dit barn en oplevelse 

af at kunne svømme og 

udforske vandet på egen 

hånd. 

 

Der kan med 

svømmebælte laves mange 

forskellige aktiviteter også 

på dybt vand. 

 

Svømmebæltet falder ikke 

af, hvis det er korrekt 

lukket. 

Svømmebæltet sidder fast på dit barn, som derved får en 

oplevelse af at kunne svømme, uden reelt at kunne det. Det giver 

en falsk tryghedsfølelse, og dit får en forskrækkelse ved hop i 

vand uden, da barnet ikke er bevidst om bæltets funktion 

 

Dit barn kan ikke dykke helt under vandoverfladen fx efter spring 

fra bassinkant eller efter løft fra dig som forælder. 

 

OBS! Hvis svømmebæltet er for stort eller sidder forkert, kan det 

give så meget opdrift omkring maven, at dit barn i maveliggende 

stilling ikke kan løfte hovedet til vejrtrækning, så hold øje 

hermed! 

 

OBS! Du kan som forældre foranlediges til at tro, at der nu ikke 

er fare på færde, hvorved du slækker på din opmærksomhed. Du 

skal altid uafbrudt holde øje med og være tæt på dit barn, når det 

er i vandet! 

 

OBS! Tænk dig godt om ved kysten, hvis du har flere børn med i 

vandet. Strøm, vind og bølger river let dit flydende barn med sig 

og væk fra dig, så pas på, vurder forholdene og hav som 

udgangspunkt kun et barn med i vandet ad gangen. 

 

Aquaorm At dit barn 

aktivt holder sig 

oppe ved hjælp 

Dit barn holder aktivt fast 

og oplever, hvad der sker, 

hvis der slippes. 

OBS! Du skal som forældre konstant være tæt på dit barn, da det 

kan falde af aquaormen. 
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af aquaormen.  

Større selvstændighed i 

vandet. 

 

Sjovt legeredskab med 

mangfoldige 

anvendelsesmuligheder 

 

Godt redskab til at lære at 

svømme. 

 

Dit barn lærer hurtigt at 

søge mod aquaormen for 

opdrift.  

OBS! Vær klar til at 

hjælpe! 

 

OBS! Tænk dig godt om ved kysten, da strøm, vind og bølger let 

river dit flydende barn med sig og væk fra dig, så pas på! Hav 

kun et barn med i vandet og vurder forholdene! 

 

Svømmeplader At dit barn 

aktivt holder sig 

oppe ved hjælp 

af 

svømmepladen 

 

Hjælper dit barn til opdrift, 

og dit barn skal aktivt 

holde ved pladen.  

 

Kan anvendes til mange 

aktiviteter med fokus på 

balance og bevægelse i 

vandet. 

 

Dit barn lærer hurtigt at 

søge mod svømmepladen 

for opdrift.  

OBS! Vær klar til at 

hjælpe! 

 

Dit barn kan have svært ved at styre pladen samt holde balancen. 

Med din hjælp bliver det dog hurtigt en udviklingsmæssig fordel. 

 

OBS! Du skal som forældre konstant være tæt på dit barn, da det 

kan falde af eller miste grebet i svømmepladen.  

 

OBS! Tænk dig godt om ved kysten, da strøm, vind og bølger let 

river dit flydende barn med sig og væk fra dig, så pas på! Hav 

kun et barn med i vandet og vurder forholdene! 

 

Badering At holde dit 

barn oppe eller 

at dit barn 

aktivt holder sig 

oppe ved hjælp 

Sjovt legeredskab med 

mange 

anvendelsesmuligheder, fx 

rotationer siddende i 

baderingen. 

Hvis dit barn hænger inde i baderingen, kan det ikke bevæge 

armene frit. 

 

Hvis dit barn sidder i baderingen, er bevægelsesmulighederne 

begrænsede og dit barn kommer ikke tæt på vandet med 



4 

 

af baderingen.  

Dyk ind og ud af 

baderingen udfordrer og 

udvikler 

vejrtrækningsfærdigheden. 

 

Når dit barn kravler op på 

og ned ad baderingen 

udfordres og udvikles 

evnen til at komme op af 

og i vandet, såkaldt 

elementskift. 

OBS! Pas på risikoen for at 

ramme bassinkanterne! 

ansigtet. 

 

OBS! Du skal som forælder konstant være tæt på dit barn, da det 

kan falde af eller miste grebet i baderingen. 

 

OBS! Tænk dig godt om ved kysten, da strøm, vind og bølger let 

river dit flydende barn med sig og væk fra dig, så pas på! Hav 

kun et barn med i vandet og vurder forholdene! 

 

OBS! En badering kan punktere, og så er der ingen opdrift! 

 

 


