
 

Nivåvelgeren 

Før et barn blir meldt på svømmekurs er det viktig at man finner passende kursnivå. 

Nivåvelgeren kan brukes som et verktøy, til å finne ut hvilket nivå som passer hvert enkelt 

barn best. Dersom barnet står mellom to nivåer anbefaler vi å starte på det laveste nivået, da 

barnet vil oppleve mer mestring og få en positiv opplevelse når de starter på svømmekurs. 

1. Er barnet skeptisk til vann? 

Ja: Meld på Hvalmerket 

Nei: Gå videre til neste spørsmål 

2. Er barnet komfortabelt med å ha hodet under vann uten svømmebriller? 

Nei: Meld på Hvalmerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

3. Kan barnet hente gjenstand på 1m dypt vann uten svømmebriller? Og hopper fra 

bassengkanten alene? 

Nei: Meld på Hvalmerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

4. Kan barnet flyte på mage og rygg uten hjelp i minst 10 sek (med ørene under vann)? 

Nei: Meld på Skilpaddemerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

5. Kan barnet svømme crawl-beinspark på mage og rygg med armene over hodet over 

10 m uten hjelp? 

Nei: Meld på Pingvinmerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 



6. Kan barnet svømme 10 m crawl og 10 m rygg? 

Nei: Meld på Selungemerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

7. Kan barnet ditt svømme crawl og rygg på dypet? 

Nei: Meld på Selungemerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

8. Kan barnet svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m rygg og stupe? 

Nei: Meld på Selmerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

9. Kan barnet svømme 12,5 m bryst uten hjelp med korrekte beinspark (fotbladene 

vendt utover)? 

Nei: Meld på Sjøløvemerket 

Ja: Gå videre til neste spørsmål 

10. Kjenner barnet ditt til svømmearten butterfly og kan svømme 25 meter bryst med 

korrekte beinspark? 

Nei: Meld på Sjøløvemerket 

Ja: Ta kontakt med kurs@ksa.no for info angående trening i svømmegruppe.  

 

 

 

 


