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ABC – Alle Børn 
Cykler 

Lasse Skou Hauschildt 
Kommunikationsmedarbejder 

Cyklistforbundet 
lsh@cyklistforbundet.dk 
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Det begynder med børnene 
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Cyklistforbundets børneaktiviteter 

• Alle Børn Cykler – landsdækkende 
skolekampagne 

• Lys på med Ludvig – landsdækkende 
sikkerhedskampagne for 4. klasser 

• Vi kan cykle! Cykellege for børnehaver 
• Cykellege koncept – børnehaver og indskoling 
• Cykellegebaner i 10 danske byer 
• Skolecyklingshåndbog 



En tidlig start 
- fra cykelsikker til trafiksikker 
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    Cykelsikker 
 

• Introducer cykling i en tidlig alder gennem leg 

• Cykle i lukkede sikre miljøer 

• Fokus på at cykle, bremse, dreje og holde 

balancen 

• Start og stop 

• Afstands- og fartbedømmelse 

• Rum- og retningssans  

• Kontroller cyklen med en hånd 

• Balance og manøvredygtighed 

• Forstå de fysiske barriere for cykling 

• Aflæse andres cykeladfærd 
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    Trafiksikker 
 

 

• Når barnet kan cykle i en lige linje, kontrollere 

farten, bremse, dreje og give signal med 

hånden er det cykelsikkert. 

• Når barnet er cykelsikkert, skal det lære at blive 

trafiksikkert: 

• Lære færdselsreglerne 

• Lære at læse og forudse trafikken, andre 

trafikanter og deres fart 

 

 

 



Børns oplevelse af trafik 

Børns oplevelse af utryghed: 
• Høj hastighed 
• Stor trafikmængde 
• Trebenede kryds med vigepligt 
• Mange lastbiler 
• Manglende fortov og cykelsti 
• Manglende belysning på vej og sti 
 
Børns oplevelse af tryghed: 
• Få biler 
• Fortov, cykelsti 
• Gågader 
  
Baseret på skolevejsanalyser fra 152 skoler i Danmark.  
Nielsen, Trine Fogh og Marie Thesbjerg (2007): Tryghed langs skolevejen. Aalborg Universitet 

 



Alle Børn Cykler 
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Danmarks største skolecyklingskampagne 

 
• Årlig cykelkampagne for skolebørn i alle aldre 

• To første uger af september hvert år  

• Har til formål at få flere børn til at cykle til og fra skole 

• Cykle til skole så mange dage som muligt i de to uger, 
kampagnen varer.  

• Hver cykeldag giver ét lod i lodtrækningen om præmier 

• Husker eleverne at cykle med hjelm, tæller det ekstra i 
lodtrækningen, hvor eleverne kan vinde sjove og lækre 
cykelpræmier. Heriblandt cykler til en hel klasse. 
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Danmarks største skolecyklingskampagne 

 Målrettet folkeskoleelever og deres forældre. 

 

• 135.000 tilmeldte børn i 2015 

• Over 600.000 cyklede km – 93 % af disse cyklet med hjelm.  

• Børn der før kampagnen var fysisk inaktive har cyklet over 
100.000 km. 

• Kampagnen har sparet vejene for 350.000 km bilkørsel.  
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Vigtige dele af kampagnen: 
  

• Involvering af lokalsamfundet og forældre 
•Dele ejerskabet med kommunerne – samarbejdet med 

kommune skal være med til at sikre den lokale 
forankring og sætte fokus på børnecykling i kommunen. 
I 2015 var der 40 samarbejdskommuner. 

•Opfordre til konkurrence blandt klassekammerater – 
motivation til at cykle mere. 

• Læreren er en nøgleperson i kampagnen – det er 
læreren, der skal sørge for at holde motivationen oppe. 

• Integration af cyklen i undervisningen. 
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Statistik 

Ny 
skolereform 



Hvem er med? 

Tilmeldte fordelt på klassetrin 
Klassetrin 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0. klasse 7.659 7.787 8.338 8.517 8.578 8.859 8.696 

1. klasse 12.270 14.625 15.203 16.590 18.061 14.584 15.974 

2. klasse 15.360 17.112 19.623 19.691 20.234 17.742 17.810 

3. klasse 19.167 22.407 22.757 22.514 24.750 19.259 22.580 

4. klasse 20.624 23.960 25.850 23.935 25.603 20.443 22.348 

5. klasse 18.989 21.850 23.503 21.191 21.807 19.990 21.127 

6. klasse 16.440 18.874 19.650 18.023 19.354 15.548 16.568 

7. klasse 8.145 8.291 6.854 5.754 5.795 4.762 4.786 

8. klasse 5.682 5.094 4.426 3.867 3.900 3.202 3.552 

9. klasse 3.941 3.674 2.992 2.901 2.495 2.615 2.405 

10. klasse 90 380 164 80 295 190 104 



Hjelmbrug 

Hjelmbrug i procent i Alle Børn Cykler fordelt på klassetrin 

Klassetrin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

0. klasse 97 94 98 96 96 97 97 97 

1. klasse 95 94 96 95 97 97 97 97 

2. klasse 92 94 96 96 96 96 96 97 

3. klasse 88 92 94 95 95 94 95 97 

4. klasse 80 87 89 91 93 93 93 95 

5. klasse 73 77 83 85 87 89 92 93 

6. klasse 60 67 72 76 81 82 82 89 

7. klasse 41 47 57 65 63 69 70 79 

8. klasse 24 31 40 50 53 60 57 57 

9. klasse 19 27 33 35 39 40 44 56 

10. klasse* 77 - - 38 10 - 39 59 

*Bemærk: Disse tal er udregnet på baggrund af få klasser 



Hvem er med? 

• Deltagelse falder drastisk efter 6. klasse 

• 0. – 6. klasse udgør 76% af de deltagende 
elever 

• Hjelmbrug falder betydeligt i 8-9-10 klasse  



Masseeksperimentet 2012 
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• Undersøgelsen viser, at børn, som cykler, går eller løber til skole 
scorer markant højere i undersøgelsens koncentrationstest end 
børn, der ikke har været fysisk aktive på vej til skole.  

 

• Effekten af børnenes fysiske aktivitet inden skoledagens start kan 
måles i op til fire timer efter turen til skole.   

 

• Effekten af børnenes fysiske aktivitet inden skoledagens start kan 
måles i op til fire timer efter turen til skole.   

 

• En 3. klasses elev, der får rørt sig på vej til skole, har en 
koncentrationsevne, der svarer til en elev, som er et halvt år 
længere i sit skoleforløb. 
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Hvorfor er det godt at børn cykler?   
 

• Får et godt selvværd 
• Bliver livsglade og sunde 
• Bliver mere selvhjulpne og 

sociale 
• Får højere stresstærskel 
• Bliver gode til at koncentrere 

sig 
• Har mindre risiko for at få 

livsstilssygdomme som 
voksne 

• Udvikler sanserne 
• Skærper opmærksomheden 
• Øger motorikken  
• Styrker balancen 
• Udvikler rum- og 

retningsfornemmelse 
 
Kilde: Sundhedsstyrelsen  
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Mange forældre cykler med deres børn i skole, især i de mindre klasser. 
Derfor har kampagnen også flere positive sideeffekter for børnenes 
forældre. 
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Forældrene cykler med 

Kilde: Evaluering af ABC med 

fokus på samfundsøkonomiske 

effekter, COWI s. 21. 
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Forældrenes gevinster 

• Daglig motion mindsker chancen for diverse 
livsstilsygdomme, og cykling er især effektivt til at 
forebygge hjerteproblemer.  

• Der er mange penge at spare på bilen, ved at cykle børnene 
i skole i stedet for at køre dem.  

• Kvalitetstid med ens børn. 

• Ved at følge ens børn i skole, kan man sikre sig de ved 
hvordan man færdes sikkert i trafikken, også selvom mor 
kigger væk.  
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Samfundets gevinster 
• Færre omkostninger i sundhedssektoren til dækning af 

livsstilssygdomme.  

• Længere gennemsnitslevealder blandt raske borgere.  

• Større indlæringsevne hos børn (faktisk betyder en 
cykeltur i skole mere for børn koncentrationsevne end 
deres frokost).  

• Mindre belastning af miljøet. 

• Færre omkostninger fra vedligeholdelse af infrastruktur.  
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Det samfundsøkonomiske resultat af ABC 
Hvis blot 1 barn per klasse med 22 elever, fortsætter med at cykle i skole de næste 

4 uger, vil kampagnens overskud stige til 950.000 kr. Vi har desværre ingen tal for 

hvor mange børn der fortsætter med at cykle efter kampagnen.  

Kilde: Evaluering af ABC med fokus på samfundsøkonomiske effekter, COWI s. 25. 



#Skolepåtohjul 
 Fokusområder i 2015 

• Temaet handler ikke kun 
om at bevæge sig, men 
også om at få fysisk 
aktivitet og indlæring til at 
gå op i en højere enhed 

 

• Integration af cyklen i 
aktivitetstimerne i den nye 
skolereform 

 

• SFO og fritidscykling tæller 
med. 



Lys på med Ludvig 
- lygte- og reflekskampagne i 4. klasserne 

 

Synlighed og sikkerhed i trafikken 

• Kampagnen uddanner en hel årgang i 
brugen af lygter og reflekser.  

• Lys på med Ludvig kører i hele november.  

• 50.000 elever deltager i 2015.  

 
Oplysning gennem leg 

• Klasserne får en undervisningskasse og et 
idékatalog med sjove og lærerige opgaver.  

• Gennem leg og undervisning får børnene 
viden om synlighed og sikkerhed i trafikken 
– og hvad de selv kan gøre for at blive set. 

 



Vi kan cykle! 
- cykellegekampagne i børnehaverne 

 

Cykling leges ind i børnehaven 

• Kampagnen lærer børn helt ned til 2 år at 
cykle via sjove cykellege.  

• 4.000 børn fra 119 børnehaver og 19 
kommuner var med i 2015.  

 

Styrker barnets udvikling 

• Cykelleg er et pædagogisk redskab, der 
styrker hele barnets udvikling – både 
motorisk, kognitivt, psykisk og socialt. 

• Børnene leger sig til større cykelsikkerhed.  

 

 



Børn i fokus i national cykelstrategi 

NYE OG SIKRE CYKLISTER 

"Børn i sadlen": Tryggere cykelruter til skole og fritidsaktiviteter 
– Flere cykelstier ved skoler og fritidsaktiviteter 
– Skolecykelbyer med sammenhængende trafiksikkerhedsløsninger 
 

”Vær OBS på hinanden”: God cykelkultur giver bedre oplevelser 
på cykel 

– Målrette indsatser for at sikre cyklister 
– Gode redskaber til undervisning i bedre cykelkultur 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Transportministeriet 

Trygt til skole og andre fritidsaktiviteter 
med god trafikkultur 
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