
Forslag til nye krav i folkeskolens trinmål  
- fordi svømning i vand er en livreddende færdighed 

 

Alle landets kommuner er ifølge folkeskolens trinmål
1
 forpligtet til at tilbyde svømmeundervisning i 

forbindelse med idrætsundervisningen. Men der stilles ikke krav om, at undervisningen skal foregå i vand. 

Det vil Dansk Svømmeunion gerne ændre på og har derfor taget initiativ til udarbejdelse af en ny formulering 

til folkeskolens trinmål om svømmeundervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 I medfør af § 10, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009 

Forslag til ny formulering:  

 

Trinmål for faget idræt efter 5. klassetrin: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at opnå fortrolighed med vand gennem vandaktiviteter. Eleverne skal være i 

stand til at svømme 200 meter uden pause. Eleverne skal derudover kunne redde sig selv og andre 

fra en potentiel ulykke i vand. 

 

Trinmål for faget idræt efter 9. klassetrin: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at kunne svømme 200 meter uden pause og opnå fortrolighed med bjærgning 

og livredning gennem øvelser i vand. Eleverne skal endvidere kunne udføre selvredning i vand samt 

have viden om sikker færdsel ved og i vand.  

 

Slutmål efter 9. klassetrin for idræt: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at opnå grundlæggende svømmefærdigheder og selvredningsfærdigheder samt 

kunne bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og ved vand. Dette skal opnås via 

svømmeundervisning i vand. 

 

Nuværende formulering:  

 

Trinmål for faget idræt efter 5. klassetrin: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at kende til bjærgning og livredning og kende metoder til at sikre sig selv i vand. 

 

Trinmål for faget idræt efter 9. klassetrin: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at kende til og være fortrolig med sikkerhed i og på vand. 

 

Slutmål efter 9. klassetrin for idræt: 

 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der 

sætter dem i stand til at bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand. 

 


