
Forældrefolder

Med støtte fra Undervisningsministeriet

Støt op om de gode vaner 
De vigtigste vaner kommer hjemmefra. Som forælder er du derfor så heldig, 
at du kan give dit barn gode vaner for livet. Inspiration til gode bevægelses- og 
cykelvaner: 

•	Du	er	den	vigtigste	rollemodel: Vis dit barn, at det kan være sjovt at bevæge sig. 

•	Tag	cyklen	lidt	mere	i	hverdagen:	Tag oftere cyklen til børnehaven, ud og  
handle eller til svømning. Er tid eller afstand en udfordring? Bare en dag om 
ugen er en lille men vigtig forskel! 

•	 	Kør	en	tur	for	sjov: Er der ikke mulighed for at tage cyklen til hverdag, så tag 
en hyggelig cykeltur i weekenden! F.eks. med fiskestang, bold og madpakke. 

•	 	(Cykel)	Leg:	Leg med cyklen, så det ikke kun er på de travle morgener, at 
cyklen er i brug. Det er sjovest at cykle, når der er god tid, og man kan have 
det sjovt sammen imens. Lav f.eks. en cykelbane, kør slalom eller lad dit  
barn bestemme vejen på en cykelsafari. Få idéer til sjove cykellege på  
www.hejskalvicykle.dk 

•	 	Indstil	cyklen	rigtigt: Det er sjovere at cykle, når cyklen passer. Se mere om, 
hvordan du indstiller cyklen rigtigt på www.sikkerhverdag.dk 

•	 	Husk	sikkerheden: Husk det rigtige udstyr, når I cykler – både til jer og til 
cyklerne. Cykelhjelme, lygter og korrekte reflekser på cyklen. Læs mere på 
www.sikkerhverdag.dk

Mere information
Find mere information om gode sikkerheds- og cykelråd, bevægelse og motorik, 
sjove cykellege m.m. på www.hejskalvicykle.dk

Børneulykkesfonden
“Hej skal vi cykle?” er udviklet af Børneulykkesfonden med støtte fra 
Undervisningsministeriet. Børneulykkesfonden arbejder for at øge børnesikker-
heden og nedbringe antallet af børneulykker uden at gå på kompromis med 
børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Læs mere om Børneulykkesfonden på www.børneulykkesfonden.dk



Kære forældre
Leg og bevægelse styrker både motorik og trivsel. “Hej skal vi cykle?” er et redskab til at 
bringe mere bevægelse ind i børnenes hverdag, samtidig med at der er fokus på leg, sjov 
og fællesskab. Det skal nemlig være sjovt at bevæge sig – og sjovt at bevæge sig sammen!

“Hej skal vi cykle?” er udviklet til landets børnehaver af Børneulykkesfonden med støtte 
fra Undervisningsministeriet. Formålet er at inspirere flere børn til en hverdag med 
bevægelse og fysisk aktivitet, og materialet åbner op for, at børnene udvikler gode og 
sunde cykelvaner i en tidlig alder. 

Hvad skal vi i institutionen?
Med “Hej skal vi cykle?” leger børnene en masse cykellege og prøver forskellige aktivite-
ter på cyklerne. Øvelserne og legene er med til at styrke børnenes motoriske kompetencer. 
Børnene bliver gode til at navigere, holde balancen, cykle i forskelligt tempo, tage hensyn 
til andre, give signaler på cyklen og meget mere. Omdrejningspunktet for alle øvelser og 
lege er, at børnene får brugt kroppen, mens de har det sjovt sammen.

Hvorfor er det godt at cykle?
Bevægelse kommer i mange former og er vigtigt hele livet. Bevægelse er med til at styrke 
vores generelle helbred og forbedre kroppens kompetencer. 

Mere bevægelse - færre ulykker
Når børn bevæger sig og bruger kroppen på mange forskellige måder, styrker de deres 
kropskontrol. Når kropskontrollen er god, mindskes risikoen for alvorlige faldulykker, 
fordi der er en bedre kontrol over kroppen, og fordi børnene bedre kan vurdere egne 
evner - også i trafikken. At forebygge børneulykker er et grundlæggende mål for 
Børneulykkesfonden.

Lidt om sanser, motorik og cykling
Når vi cykler, bruger vi næsten alle vores sanser og gør vores krop og motorik en kæmpe 
tjeneste. Sanserne vi bruger i  “Hej skal vi cykle?”:

•	Den	vestibulære	sans: Også kaldet hovedbalancesansen. Den sidder i det indre øre  
og sørger for, at vi holder balancen. Det er også denne, der fortæller os, når vi bliver 
svimle eller rundtossede f.eks. af at gynge, rulle, trille osv. Den trænes ekstra godt  
ved f.eks. at slå en masse kolbøtter eller vende hovedet nedad. 

•	Muskel-ledsansen:	Denne er nok – side om side med balancen – den vigtigste sans,  
når man cykler. Det er kroppens evne til at opfatte bevægelse, bruge muskelkraft,  
kropsstillinger og kroppens placering i rummet, og den ligger i muskler, led og sener. 
Det er altså med denne, at “kroppen ved”, hvor meget muskelkraft der skal til for at  
udføre en bevægelse, inkl. koordinationen og hastigheden af denne.     

•	Den	taktile	sans: Den del af taktilsansen, der bruges i denne sammenhæng, er 1)  
Bevægelsernes præcision: Hvis følesansen er nedsat, medfører det upræcise bevægelser. 
2) Kropsbevidsthed: Der er rigtig mange sanser, der skal arbejde sammen, når man 
cykler. 3) Balance: Når man er ved at komme ud af balance, skal kroppen kunne mærke 
dette for at kunne “rette op” igen.     

Ovenstående tre sanser kaldes også de grundmotoriske sanser og er grundlaget for hele 
vores bevægeapparat og kropskontrol.

•	 Synssansen:	Synssansen bruges selvfølgelig i trafikken i forhold til at aflæse signaler 
og andre trafikanter, men den er også ekstremt vigtig for balancen og for at afstands- 
bedømme og aflæse forhindringer.  

•	Høresans: Høresansen er en vigtig sans i trafikken til at orientere sig med.

 “Hej skal vi cykle?” sætter alle disse sanser i spil gennem en masse forskellige lege og 
aktiviteter!

Er der nogle sanser, der ikke er i spil i “Hej skal vi cykle?”
Næsten ikke! Vi har ikke lege med smags- og lugtesansen i “Hej skal vi cykle?”,  
men det kan nemt gøres med f.eks. en “smage-cykeltur”, eller hvad med en “lugte- 
skattejagt” på cykel? Det er bare at give fantasien frit spil!

KLAR? PARAT? CYKELSTART!

          Bevægelse er vigtigt for alle, men især børn under udvikling har 
brug for at bevæge sig, så meget som overhovedet muligt! Når børn 
cykler, styrker de balancen, bevægelsernes præcision og kropsbevidst-
heden. Cykling er leg, bevægelse og en sund transportmulighed! 
Ergoterapeut	og	Legehelt,	Signe	Tange

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperi-
mentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grund-
laget for fysisk og psykisk trivsel.”

(Om læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”, Børne- og socialministeriet)


