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Cyklende børn er selvkørende børn 

• Vi er ved at skabe en generation af 
bagsædebørn 

• De seneste 30 år er:  

– Andelen af børn der cykler til skole faldet med  

   20 % 

– Andelen af børn der bliver kørt i bil steget med 
200 % 

• En stærk cykelkultur starter med børnene 



• Traditionelt er cykeltræningen forældrenes 
ansvar 

• Cykelfærdigheder kommer ikke af sig selv 

• Cykeltræning er et fælles ansvar 

• Børn cykler når voksne skaber mulighederne 

 

 

Hvem har ansvaret for børns 
cykeltræning? 



• Styrker læring, motorik og trivsel 
• Gør klasserummet større  
• Cyklen kan bruges som middel til at opnå 

læringsmål i skemafagene 
• Kan være med til at sikre fysisk aktivitet i løbet af 

skoledagen 
• Grundlægger en glæde ved at cykle  
 

 
  
 

Cykeltræning i indskolingen 



• Styrker læring, motorik og trivsel 

• Gør klasserummet større  

• Middel frem for mål i sig selv 

 

 

  

 

Cykeltræning i indskolingen 

Cykelleg Cykelleg 



• Først cykelsikker – så trafiksikker  
 

• Cykelleg er en lang række kendte lege flyttet over på en cykel 
 

• Cykelleg er en mulighed for at træne:  
– Afstands- og fartbedømmelse, rum- og retningssans, balance og alle former 

for manøvrer på cyklen  
– Legen gør, at barnet næsten ikke opdager, at der er tale om træning 
– Cyklen bliver en forlængelse af barnets krop  

 

• Cykelleg henvender sig til børn ml. 2 og 12 år – men også til voksne der 
skal lære at cykle 
 

• Barnet opnår bedre cykelfærdigheder på bare to timer – uden at opdage 
det 

 

Hvad er cykelleg? 



Se alle cykellegene i Cyklistforbundets bog 20 
cykellege 

 

Eller på www.boerncykler.dk  

 

 

Cykelleg 

http://www.boerncykler.dk/


• Cykellegene kan varieres i sværhedsgrad og gøres mere 
eller mindre faglige 

 
Poste breve 
Navnestafet 
Sæbebobler 
 
• Brug cykellegene i dansk, matematik, engelsk og 

selvfølgelig idræt 
• Og som trivselsaktivitet, i fritidsordningen, som 

forældre-/børn-aktivitet, til fødselsdage osv.  

Eksempler på cykellege til 
indskolingen  



• Legeglæden blomstrer 

• Drenge og piger leger sammen 

• Inklusionsredskab 

• Ingen plads til konflikter 

• Lærere og pædagoger ser nye sider af 
børnene 

• Udvikler motoriske kompetencer  

• Udvikler kognitive og sproglige kompetencer   

Cykellegens potentialer 



• Jo tidligere børnene er cykelsikre og trafiksikre 
– jo før kan I gøre klasserummet større og 
bruge lokalområdet på cykel 

• Brug cyklen i skoletiden til at komme til 
museer, ud i naturen eller ud i byrummet  

• Efterspørg frivillige som hjælperyttere 

• Tænk cyklen som et redskab på linje med 
blyant, passer og iPad 

 

Gør klasserummet større  



Tal med jeres sidemakker i to minutter:  

Kom hver med et eller to konkrete bud på:   

 

• Hvordan I kan inddrage cyklen i et af jeres fag 
eller i færdselsundervisningen. 

 

• Eller hvordan I på anden måde kan bakke op 
om børns cykeltræning 

BRAINSTORM 



• Cykelaktiviteter i skolen styrker 
cykeltræningen hjemme 

• Børn cykler når voksne skaber mulighederne  

 

• Kom i gang med Cyklistforbundets 
Cykellegekorps 

Opsamling 

https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Cykelleg/Cykellegekorps
https://www.cyklistforbundet.dk/Boerncykler/Cykelleg/Cykellegekorps
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