ALLE SKAL LÆRE
AT SVØMME
Ny viden om danskernes
svømmefærdigheder anno 2014

SVØMNING ER VIGTIGT
91 %

Der er tegn på, at der skal ske noget nyt,
hvis alle skal lære at svømme.
FÆRRE LÆRER AT SVØMME I SKOLEN
Kun 14 procent af de børn i alderen 7-14 år, der har angivet, at de kan svømme uden hjælpemidler, siger, at de har lært at svømme i skolen. Til

AF DANSKERNE MENER, AT DET ER
VIGTIGT AT KUNNE SVØMME.

sammenligning er det 40 procent af de danskere (18-74 år), der har sagt, at de kan svømme uden hjælpemidler, som har angivet, at de lærte at
svømme i skolen.
Kilde: YouGov-hovedrapport 2014 side 27+48.

Andelen, der mener, at det vigtigt eller meget vigtigt at kunne svømme, er faldet siden 2007, fra 95 procent til nu 91 procent, men
udgør altså stadig hovedparten af danskerne (18-74 år). Især blandt den yngre del af befolkningen (18-34 år) ser vi et fald fra
94 procent i 2007 til kun 86 procent i 2014.
Kilde: YouGov-hovedrapport 2014 side 4.
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Børn (7-14 år)

LANGT FRA ALLE KAN SVØMME

Befolkning (18-74 år)

35 procent af danskerne (18-74 år) er ikke i stand til at svømme 200 meter uden hjælpemidler, som er den fælles nordiske definition

IKKE ALLE SKOLER TILBYDER SVØMMEUNDERVISNING

på at kunne svømme.

Mere end hvert fjerde barn (28 procent) i alderen 7-14 år siger, at deres skole ikke tilbyder svømmeundervisning.

Kilde: YouGov-hovedrapport 2014 side 8.

Kilde: YouGov-grafrapport for børn 2014 side 26.

MIN SKOLE TILBYDER IKKE
SVØMMEUNDERVISNING

TIDLIG UNDERVISNING SIKRER SVØMMEDUELIGHED
Jo yngre man er, når man lærer at svømme, jo større sandsynlighed er der for, at man bliver svømmeduelig og dermed en sikker svømmer igennem hele livet. Til sammenligning siger fire ud af fem børn i alderen 7-14 år, som modtager svømmeundervisning i skolen, at de først modtager
undervisningen på 3., 4. eller 5. klassetrin (cirka 9-12 år).
Kilde: YouGov-hovedrapport 2014 side 25-26 + YouGov-grafrapport for børn 2014 side 27.
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HVERT ANDET BARN KAN IKKE SVØMME
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51 procent af børn i alderen 7-14 år kan ikke svømme de 200 meter, der ifølge en fælles nordisk definition gør én svømmeduelig.
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Kilde: YouGov-hovedrapport 2014 side 41.
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Illustrationen viser sammenhængen mellem, hvornår man lærte at svømme, og hvorvidt man i dag er svømmeduelig.
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ANDRE RELEVANTE RESULTATER
• 90 procent af danskerne (18-74 år) mener efter deres egen vurder-

• Cirka hver fjerde 7-8 årig kender ingen baderåd (jf. side 38)***

ing, at de kan svømme. Men faktisk kan 27 procent af dem ikke

• Det er kun 35 procent af de danskere (18-74 år), der har lært at

svømme 200 meter og er dermed ikke svømmeduelige ifølge den

svømme i skolen, som er svømmeduelige i dag. For børn i alderen

fælles nordiske definition. 15 procent ved ikke, hvor langt de kan

7-14 år er det kun 12 procent af dem, der har lært det i skolen,

svømme (jf. side 7)*

som er svømmeduelige. Sammenlignet med dem, som har lært at

• Svømmeduelighed går i høj grad i arv (jf. side 11)*

svømme i en svømmeklub, er det meget få (jf. side 28+50)*

• Hver fjerde af dem, der efter eget udsagn kan svømme uden

• 96 procent af de børn i alderen 7-14 år, der modtager eller har mod-

hjælpemidler, beskriver samtidig sig selv som en usikker svømmer

taget svømmeundervisning i skolen, fortæller, at undervisningen

(jf. side 16)**

finder sted én gang om ugen over en periode på et halvt eller

• 18 procent af dem, der selv vurderer, at de er usikre svømmere,

helt år (jf. side 30)***

svømmer alligevel ud, hvor de ikke kan bunde, når de er ved badestranden om sommeren. Og det gælder især mænd. (jf. side 18)*
• Kun én procent af børn i alderen 7-14 år siger, at de slet ikke går i

* You Gov-hovedrapport 2014.
** YouGov-grafrapport for befolkningen 2014.
*** YouGov-grafrapport for børn 2014.

vandet, når de er ved badestranden om sommeren (jf. side 54)*

YOUGOV-UNDERSØGELSE FRA 2014
YouGov har udarbejdet en undersøgelse for Dansk Svømme

Foruden en overordnet hovedrapport er der udarbejdet en

union og TrygFonden i forbindelse med projektet “Alle skal lære

grafrapport for hver delundersøgelse samt en rapport med

at svømme”. Undersøgelsen er den første af sin slags siden 2007.

sammenligningsgrafer på tværs af disse.

Den består af tre repræsentative delundersøgelser, som hver

Alle rapporter kan fra og med den 9. marts 2015 findes på:

især dækker en befolkningsgruppe:

www.allesvømmer.dk.

• den voksne befolkning i alderen 18-74 år (3208 respondenter)
• forældre til børn i alderen 5-25 år (1007 respondenter)

For yderligere information om YouGov-undersøgelsen er man

• børn i alderen 7-14 år (1661 respondenter)

velkommen til at kontakte Dansk Svømmeunions projektleder
på “Alle skal lære at svømme”, Tobias Marling,
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