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ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME

52 procent af de adspurgte børn i alderen 7-14 år, angiver enten 

at de ikke kan svømme eller ikke er i stand til at svømme 200 

meter eller længere uden hjælpemidler. Det er tæt på det samme 

procenttal, som i 2014 (51 procent).

Desto yngre de adspurgte børn er, desto i højere grad angiver de, 

at de er gerne vil være bedre til at svømme end de er nu. Der er 

en større andel af de 14-årige, som angiver at de kan svømme 

uden hjælpemidler, end der er blandt de 7-årige. 

NÆSTEN HVER FJERDE DANSKER I ALDEREN 18-74 ÅR,  
HAR HAFT EN NÆRDRUKNEOPLEVELSE (22,8%)

MERE END HVERT ANDET BARN I DANMARK
KAN IKKE SVØMME ELLER MÅ BETEGNES
SOM EN USIKKER SVØMMER

MANGE VOKSNE KAN IKKE SVØMME PÅ SIKKER VIS
Mere end hver fjerde i Danmark (26,4 procent), i alderen 18-74 år, kan

enten ikke svømme eller må betegnes som en usikker svømmer.

Hver femte (21,7 procent) angiver at de ikke kender egne svømmefær-

digheder og kun hver anden dansker i alderen 18-74 år angiver at de kan 

svømme 200 meter eller længere uden hjælpemidler, som er den fælles 

nordiske definition på at kunne svømme.

De fleste danskere mener at det er vigtigt at kunne svømme. 

Det er næsten samme procenttal som i 2007 (95 procent), men 

en lille stigning siden 2014, hvor den seneste undersøgelse 

viste at 91 procent af danskerne mente at det var vigtigt at 

kunne svømme.

AF DANSKERNE MENER AT DET 
ER VIGTIGT AT KUNNE SVØMME94%

4 UD AF 5 BØRN, SOM ANGIVER AT 
DE KAN SVØMME, SIGER, AT DE LÆRTE 
AT SVØMME FØR DE FYLDTE 9 ÅR (80%)
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ALLE SKAL LÆRE AT SVØMME
IKKE ALLE SKOLER HAR 
SVØMMEUNDERVISNING 
PÅ SKOLESKEMAET

9 UD AF 10 FORÆLDRE 
SYNES DET ER VIGTIGT AT 
BØRN MODTAGER SVØMME-
UNDERVISNING I SKOLEN 

SVØMMEUNDERVISNING I SKOLEN FOREGÅR OFTEST ÉN 
GANG OM UGEN OVER ET HALVT ELLER ET HELT SKOLEÅR

SVØMMEUNDERVISNING I 
SKOLEN TILBYDES TYPISK
PÅ 4. ELLER 5. KLASSETRIN

FÆRRE LÆRER I DAG  
AT SVØMME I SKOLEN

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00
09:00-09:45
10:00-10:45
10:45-11:30
12:15-13:00 Svømning
13:00-13:45 Svømning
13:45-14:30
14:30-15:15

93% af de børn, som angiver at de modtager/har modtaget svømmeundervisning i  

skolen, angiver at de modtager/har modtaget det én gang ugentlig over et halvt eller et 

helt skoleår. Få børn modtager det som et kortere og intensivt forløb.

De fleste forældre i Danmark (88 %)

synes at det er ”meget vigtigt” eller

”vigtigt” at børn modtager svømme-

undervisning i skolen. Det er et fald

i forhold til 2014 (97 %). 

8 ud af 10 forældre (84 %) angiver også 

at det er vigtigt at børn lærer  livredning 

i skolen, hvilket også er et  fald i forhold 

til 2014 (92 %).

Kun omkring 13,7 procent af de børn i 

alderen 7-14 år, som angiver at de har 

lært at svømme, angiver at de har lært 

det i skolen. Til sammenligning angiver 

36,7 procent af danskerne i alderen 

18-74 år, at de lærte at svømme skolen.

Den største andel af de børn i alderen 

7-14 år, som har angivet at de har eller 

har haft svømmeundervisning i skolen, 

angiver at de modtager/modtog svømme- 

undervisning på 4. klassetrin (42,6 %) 

eller 5. klassetrin (22,3 %). Hver fjerde 

elev angiver at de modtager/modtog 

svømmeundervisning på 3. klassetrin 

(16,2%) eller tidligere (9,9 %).

13% 36%
Børn (7-14 år) Befolkning (18-74 år)

Mere end hvert femte barn i alderen 

7-14 år (23,1 procent) angiver, sam-

men med deres forældre, at deres sko-

ler ikke tilbyder svømmeundervisning.
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Vi skaber glæde og styrker trygheden der, hvor mennesker og vand mødes.  
Vi sætter fokus på vandkompetencer, så du kan redde dig selv og andre.  
Og vi hepper på alle Danmarks vandhunde - fra nybegynderne til dem, der 
jagter medaljer. Spring ud i det på respektforvand.dk

Danskernes svømmefærdigheder anno 2017
Dansk Svømmeunion og TrygFonden har en ambition om at alle skal lære at 
svømme tidligt i livet, og søsatte i 2015 et treårigt projekt under navnet ’Alle 
skal lære at svømme’. 
Som en del af projektet har YouGov udarbejdet en undersøgelse af blandt 
andet danskernes svømmefærdigheder anno 2014 og senest anno 2017. 

Undersøgelsen fra 2017 er dels gennemført blandt 2523 danskere i alderen 
18-74 år, hvoraf cirka 1000 har børn i alderen 5-24 år, samt blandt 1782  
børn i alderen 7-14 år, kontaktet via deres forældre.

For yderligere information kan projektleder i Dansk Svømmeunion,  
Tobias Marling, kontaktes på tlf. 5166 3982 eller tm@svoem.dk.


