
Definition babysimnivåer SS04 

 

Nybörjare babysim från 3 månader 

• Barnet är 3 månader gammalt sedan beräknat födelsedatum. 

• Inga förkunskaper.  

• Föräldern lär sig hantera sitt barn i vattnet på ett tryggt och säkert sätt 

som leder till att barnet får känna så stor frihet som möjligt i vattnet. 

Exempel på övningar: 

• Magläge till ryggläge 

• Flyta på rygg 

• Börja dyka/dykkommando 

• Grepp av leksak/stång i vattnet 

 

Nybörjare babysim från ca 10 månader 

• Barnet har inte gått i babysim alls eller på minst 6 månader 

• Barn och förälder jobbar tillsammans med vattenvaneövningar och lek 

så att barnet snabbt lär sig att hantera vatten över huvudet. 

• Vi jobbar med barnen så att de utvecklar självständighet och respekt för 

vatten. 

Exempel på övningar: 

• Hälla vatten 

• Hopp och stopp! 

• Hålla fast 

• Dyk under vattenytan samt från kanten 

• Simhjälpmedel/leksaker 

• Flyta på rygg 

 

 

 

 



 

 

Fortsättning babysim från ca 5 månader 

Barnet har gått babysim för nybörjare eller motsvarande en kurs i någon 

babysimverksamhet. Barnet bör genomfört flertalet kontrollerade dyk för att 

kunna börja i fortsättningsgrupperna. 

Här fortsätter man tills barnet är bekvämt med att dyka och hoppa från kanten 

samt kan hålla i kant eller stång hjälpligt. 

Exempel på övningar: 

• Utveckla dyken/frivilliga dyk 

• Hoppa/dyka från kant 

• Flyta på rygg/vända till rygg 

• Hålla fast i kant/stång/förälder 

• Dyka från rutschkanan 

• Simma med armringar 

• Sitt och ståbalans i vattnet. 

 

Avancerad babysim från ca 8 månader 

Barnet har gått flera kurser i babysim och är redo för mer självständig 

undervisning. Barnet skall vilja vara självständigt. Barnet skall kunna göra 

längre dyk och dubbeldyk samt börja hämta saker på grund botten.  

Föräldern finns som stöd men håller så mycket avstånd som möjligt så att 

barnet främjas att agera självständigt. 

Exempel på övningar: 

• Avancerade dyk/dubbeldyk  

• Hoppa/dyka från kant/tillbaka till kant/stång/förälder 

• Flyta på rygg/vända till rygg 

• Simma med armringar och simfötter/bara simfötter 

• Dyka från rutschkanan och simma vidare 

• Hämta sjunkleksak från grund botten 

 


