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Hvad er ”Hej skal vi cykle?”
”Hej skal vi cykle?” er en kampagne bygget op omkring en cykeluge, der sætter fokus på bevægelse og leg gennem en 
masse sjove cykeløvelser og -lege. Der er fokus på motorik, leg og gode bevægelsesvaner, og som en ekstra gevinst 
styrkes børnenes gode cykelvaner og evner til at færdes mere sikkert i trafikken.

Hvorfor?
Fordi leg og bevægelse styrker motorikken, kroppens kompetencer og vores generelle fysiske og psykiske velvære! 
Det er vigtigt for os alle, men især børn under udvikling har brug for at bevæge sig, så meget som overhovedet 
muligt. Her er cykling er en fantastisk ting, fordi vi med cyklerne kan lave en masse sjove lege og bevægelser, der 
bringer alle kroppens sansemotoriske kompetencer i spil.

”Hej skal vi cykle?” er derfor et redskab til at bringe mere og anderledes bevægelse ind i børnenes hverdag med 
fokus på leg, sjov og fællesskab. Det er nemt at gå til med masser af forslag til cykellege og aktiviteter, og det hele er 
tænkt igennem, så børnenes forskellige sansemotoriske kompetencer kommer i spil og udvikles. Det skal være sjovt 
at bevæge sig og sjovt at bevæge sig sammen. Så derfor… ”Hej skal vi cykle?” 

Kampagnepakken “Hej skal vi cykle?” 
indeholder:

• 9 cykelsten i rød, gul og grøn designet og produceret af bObles

• 20 cykelskiver i rød, gul og grøn

• Cykelaktivitets- og legehæfte

• Pædagogisk vejledning

• 40 diplomer til uddeling til børnene

• 40 forældrefoldere

• Tre kampagneplakater

          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 kropsbevidstheden. Cykling er leg, 
bevægelse og en sund transportmulighed! 
Ergoterapeut og Legehelt, Signe Tange
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Hvad skal vi bruge til cykellegene?
Cykler: I kan bruge tohjulede cykler, trehjulede cykler eller løbecykler, afhængig af børnenes alder og niveau, og hvad 
institutionen har. Er der ikke nok cykler til, at hvert barn kan få en, kan børnene sagtens deles om de cykler, der er. 
Skal børnene deles om cyklerne, kan cykellegene i hæftet kræve lidt justering*, men ofte vil det være meget nemt i 
cykeløvelserne, blot at lade børnene lave øvelserne på tur.

Cykelhjelme: Vi anbefaler, at alle børn altid har cykelhjelme på, når de cykler.

Evt. refleksveste: Uanset vejr og årstid kan refleksveste være med til at signalere for børnene, at I nu skal i gang med 
”Hej skal vi cykle?”.

Cykelsten og cykelskiver: Følger med i kampagnepakke. I kan også bruge andre ting, der kan erstatte disse, f.eks. 
plastikkegler, ærteposer eller markeringer lavet med farvekridt. Ofte skal der også bruges en spand/kurv samt snor, 
hvis I vælger at hænge cykelstenen op (se mere i cykelaktivitets- og legehæftet).

Cykelaktivitets- og legehæfte: I hæftet finder I en række aktiviteter og lege, der alle er udviklet med henblik på at 
komme rigtig godt omkring børnenes motoriske kompetencer, mens de cykler.

*Man vil i de fleste tilfælde f.eks. kunne indsætte nogle “dommere” i legen, indsætte et ekstra element (f.eks. dyr 
eller transportmiddel), der bevæger sig til fods, eller lade nogle af børnene lege legen løbene og skifte undervejs. 

 

Kom godt i gang
Indled forløbet med at tage en dialog med børnene om det at cykle og deres hverdagserfaringer, og hvad I nu skal i 
gang med. Kig f.eks. sammen på de tre store plakater, mens I taler og hæng dem op sammen i institutionen. Vis også 
gerne diplomerne, så børnene ved, at de får et diplom, når de har leget en masse cykellege og er blevet rigtig gode til 
at cykle! 

Del gerne forældrefolderne ud, når I begynder forløbet, så forældrene ved, hvad der sker i institutionen, og så de 
også kan tale med om ”Hej skal vi cykle?” derhjemme – den vigtigste støtte omkring gode bevægelses- og cykelvaner 
kommer hjemmefra. 

Hvor skal vi cykle hen?
I hæftet med cykelaktiviteter og lege finder I aktiviteter og lege til hele ”Hej skal vi cykle?”-ugen. I kan bruge det  
medfølgende forslag til tilrettelæggelse af ugen med opvarmning, øvelser og lege, eller I kan vælge at plukke fra 
hæftet, sådan som det bedst passer jer. 
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Pakkens indhold
bObles cykelsten
Motorikredskaberne består af 9 stk. cykelsten (3 x rød, 3 x gul, 3 x grøn) og 20 stk. 
cykelskiver. Redskaberne kan kombineres på kryds og tværs og danne ramme for et utal 
af cykellege og aktiviteter. I aktivitets- og legehæftet finder I beskrivelser af, hvordan red-
skaberne kan bruges i aktiviteter og lege. I kan bruge disse lege, som de er, eller lade jer 
inspirere, videreudvikle dem eller lave jeres helt egne. Børnene vil helt sikkert også have 
mange gode idéer til, hvordan redskaberne kan bruges til leg og bevægelse — prøv f.eks.  
blot at lade børnene sprede cykelsten og -skiver ud på jorden, og se, hvad der sker!

Cykelaktivitets- og legehæfte
I aktivitets- og legehæftet kan I finde aktiviteter og lege til alle dagene i ”Hej skal vi cykle?”-ugen. 
Hæftet indeholder både opvarmning, øvelseslignende aktiviteter og lege samt henvisninger til  
forskellige motoriske, praktiske og pædagogiske overvejelser omkring aktiviteterne. Hæftet indeholder 
et fuldt program for ugen.

Forældrefolder
Den mest betydningsfulde støtte til gode vaner er den, der kommer hjemmefra. Derfor har ”Hej skal  
vi cykle?” en forældrefolder, der både fortæller om, hvad barnet laver i institutionen i forbindelse med 
cykelugen, og om, hvordan forældrene hjemmefra kan støtte op om gode bevægelses- og cykelvaner.

Plakat
Der medfølger tre store plakater til at hænge op i institutionen. Plakaten er dekorativ og  
fungerer som et vidnesbyrd på – og en fælles referenceramme omkring – hvad I sammen har 
lavet i institutionen. Samtidig informerer den forældrene om ”Hej skal vi cykle?” og kan på  
den måde være med til at skabe dialog mellem børn, personale og forældre omkring temaet. 

Start gerne forløbet med at snakke med børnene om plakaten, og det I skal til, og bliv enige 
om, hvor den skal hænge i jeres institution.

Diplomer
Med pakken følger et diplom til hvert barn — det er altid dejligt, at få en lille anerkendelse af, at man 
nu har lært noget og er blevet endnu bedre til at cykle og lege cykellege. Vis gerne børnene diplomet 
inden i starter med ugen, det kan være en god start på forløbet, og så ved de, hvad de har at glæde  
sig til og lidt mere om, hvad de skal til at lave.
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Pædagogisk vejledning
I denne pædagogiske vejledning findes der en kort introduktion, beskrivelser af pakkens indhold 
samt beskrivelser og overvejelser omkring, hvordan ”Hej skal vi cykle?” kan understøtte arbejdet 
med de forskellige læreplanstemaer. I sidstnævnte tages der udgangspunkt i “Master for en  
styrket læreplan” og “Arbejdsgruppernes bidrag til en styrket pædagogisk læreplan” (Børne- og 
Socialministeriet).

Kampagnesite www.hejskalvicykle.dk 
På kampagnesitet er det muligt at læse mere om kampagnen. Desuden ligger alt kampagnematerialet online 
tilgængeligt til gratis download, og derfor er det også muligt at downloade og printe ekstra aktivitets- og legehæfter, 
diplomer, forældrefolder, plakater m.m. 
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“Hej skal vi cykle?”  
og de pædagogiske læreplanstemaer
Herunder kan I læse mere om, hvordan I kan bruge ”Hej skal vi cykle?” til at understøtte jeres arbejde med de  
pædagogiske læreplanstemaer. 

Læreplanstemaet: 
“Alsidig personlig udvikling”
Om læreplanstemaet “Alsidig personlig udvikling” skriver arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk 
læreplan” (Socialministeriet) bl.a.:

Om temaet generelt
“Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagel- 
sesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse, 
hvilket børn i særlig grad udvikler gennem leg.”
Gennem “Hej skal vi cykle?” præsenteres barnet for lege og aktiviteter, der kan udvide det enkeltes barns del-
tagemuligheder i hverdagen. Ved at inkorporere alsidige aktiviteter i barnets hverdag, f.eks. i form af fælles cykel- 
aktiviteter og lege, udvides det enkelte barns deltagermuligheder og erfaringsverden både i forhold til det at indgå i 
fællesskabet omkring lege og aktiviteter, og udvikle kompetencer til deltagelse, samt i forhold til at udforske og  
udvikle sin egen krop og dennes muligheder og begrænsninger. 

Til “Alsidig personlig udvikling” knyttes bl.a. begreberne “Engagement” og “Livsduelighed”, ligesom der opstilles mål 
for, hvad læringsmiljøet skal understøtte, samt hvordan dette kan organiseres (punkter om det gode læringsmiljø).

Om “Engagement”
“Et læringsmiljø, der støtter børns engagement, drejer sig om at fremme intensitet i måden, børn deltag-
er i samspil og aktiviteter på. Aktiviteter, der fremmer børns engagement, smitter og er personligt ud-
viklende, fordi engageret deltagelse medfører fordybelse og ultimativt understøtter selvrespekt, selvtillid 
og selvværd.”
“Hej skal vi cykle?” handler i høj grad om at indgå i fælles aktiviteter og netop være deltager i samspillet omkring 
disse – og i det at arbejde med emnet i det hele taget. Lege og aktiviteter er udviklet ud fra målsætningen om, at alle 
børn så vidt muligt skal kunne deltage på trods af forskellige fysiske forudsætninger, ligesom det fælles element, f.eks. 
i form af samarbejde eller “fælleslege”, er en vigtig del af “Hej, skal vi cykle?” ud fra en forståelse af, at deltagelse i 
fællesskabet styrker den engagerede deltagelse.
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Om “Livsduelighed”
“Igennem leg og andre meningsfulde aktiviteter, gør børn sig væsentlige erfaringer med forskellige 
sociale positioner, som giver dem et grundlæggende demokratisk værdisæt, der udvikler og understøtter 
børnenes dannelse og livsduelighed.

Læringsmiljøet skal derfor understøtte, at børn engagerer sig i leg og aktiviteter, der inviterer dem til at 
udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på mange og nye måder […]”
Netop ved at præsentere barnet for mange forskellige aktivitetsmuligheder, hvoraf aktiviteterne omkring “Hej skal 
vi cykle?” kan være nogle af dem, gives en større palet, som barnet kan udfolde sig i, udforske og erfare sig selv og 
hinanden inden for. 

Om “Mål for, hvad læringsmiljøet skal under-
støtte ift. børnenes læring”
Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn

”Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både 
kendte og nye måder på tværs af bl.a. aldersmæssige, kønsmæssige, sociale og kulturelle kategorier.”
“Hej skal vi cykle?” er et forløb med et tema og aktiviteter, der på en gang er kendt hos mange børn både fra hverdagen 
og i og uden for institutionen. De fleste børn har prøvet at cykle, og i mange institutioner er institutionscyklerne en 
fast del af legepladsens inventar, og en del af legen, når der cykles om kap eller leges taxa- eller fragtkørsel. Samtidig 
udfoldes mulighederne for, hvad man kan med cyklen i form af andre lege og aktiviteter med “Hej skal vi cykle?”, og 
her møder børnene både noget velkendt og nyt og erfarer, hvordan nye lege og aktiviteter kan udvikles sig ud fra det 
“gamle” og velkendte.

I de fleste tilfælde vil “Hej skal vi cykle?” kunne sætte rammerne for aktiviteter, der går på tværs af kønsmæssige, 
sociale og kulturelle kategorier, da “cyklen” oftest vil være et forholdsvist “neutralt” omdrejningspunkt. Hermed er 
der god mulighed for at åbne op for aktiviteter, der kan understøtte børnenes udfoldelser og erfaringer på tværs af 
kønsmæssige, sociale og kulturelle kategorier. 

Om “Punkter om det gode læringsmiljø”
”Børnefællesskabet bør udvise sensitivitet over for børns forskellige måder at udtrykke og engagere 
sig på i leg og andre aktiviteter. Der skal være plads til, at børn afprøver forskellige roller og positioner i 
fællesskabet.”
Lege og aktiviteter i “Hej skal vi cykle?” er udvalgt og udviklet med øje for, at hvert enkelt barn skal kunne deltage 
i aktiviteterne på trods af forskellige fysiologiske kompetencer og forudsætninger. Hvert barn kan deltage ud fra sit 
eget niveau, og aktiviteter og lege er nemme at justere og tilpasse. Ligeledes er der lagt stor vægt på det fælles 
element i aktiviteterne, og herigennem udvikles børnenes sensitivitet overfor hinanden som aktive deltagere i “leg  
og andre aktiviteter”.
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Læreplanstemaet:  
“Sociale kompetencer”
Arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk læreplan” (Socialministeriet) opererer her med benævnelsen 
“Social udvikling” og skriver bl.a. om temaet:

Om temaet generelt
“Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer og foregår i sociale  
fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve  
indflydelse og med at værdsætte forskellighed.”
“Legen spiller en central rolle for børns sociale læring og udvikling. Derfor er det afgørende, at alle børn 
får mulighed for at indgå i legefællesskaber.”
“Hej skal vi cykle?” er netop bevægelse og fysisk leg og aktivitet i et fællesskab. Her cykler og leger børnene ikke blot 
ved siden af hinanden men med hinanden, da legene er udvalgt og udviklet med det fælles element for øje. Samtidig 
er indholdet i “Hej skal vi cykle?” udviklet ud fra en præmis om, at alle børn skal kunne deltage på trods af forskellige 
forudsætninger. Dette kommer til udtryk, dels ved at lege og aktiviteter kan gennemføres med forskellige sværheds-
grader og bevægelsesmæssige niveauer, dels ved at det pædagogiske personale nemt kan tilpasse lege og øvelser, 
så de bedst muligt passer til børnegruppen og børnenes erfaringsgrundlag for bedst muligt at inkludere alle børn i 
legefællesskabet. 

Under temaet “Social udvikling” fremhæves bl.a. “Deltagelse og medindflydelse”, “Legens betydning” samt forskel-
lige punkter om “Det gode læringsmiljø”.

Om “Deltagelse og medindflydelse”
“Dagtilbuddet er et socialt fællesskab, der omfatter små og større fællesskaber, hvor man er sammen 
om noget. Børn i dagtilbuddet har brug for at deltage i sociale fællesskaber, hvor de oplever at høre til, 
og hvor de kan bidrage værdifuldt og relevant til fælles lege, aktiviteter og samvær. Alle børn, og særligt 
børn der længerevarende befinder sig i udsatte positioner, er afhængige af, at det sociale læringsmiljø 
opfatter forskellighed som en ressource og understøtter muligheden for deltagelse og medindflydelse til 
fælles glæde og engagement.”
At være sammen “om noget” styrker fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet børnene imellem, og her kan “Hej skal  
vi cykle?” være en af de aktiviteter, der dannes et socialt fællesskab omkring. Som nævnt ovenfor kan lege og  
aktiviteter bruges fleksibelt for netop at udvide mulighedsrummet for deltagelse. Med fokus på inklusion gennem 
bidrag og medindflydelse kan lege og aktiviteter sagtens udvikles i forhold til børnenes erfaringsramme, og med 
børnene som aktive medskabere. Lege og aktiviteter i “Hej skal vi cykle?” er netop inspiration til leg, sjov og  
bevægelse med udgangspunkt i cyklen, og jo mere børnene involverer og engagerer sig, desto større er chancen for, 
at børnene oplever en glæde ved at lege og bruge kroppen aktivt.
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Om “Legens betydning”
“I dagtilbuddet spiller legen en central rolle. Legen drager nærmest børn til sig og har ikke noget mål 
uden for sig selv. Alligevel fremmer legen den sociale læring og udvikling. Allerede i de tidlige barneår 
kan det være til stor glæde for barnet, at dele opmærksomhed med andre børn i legende samvær og 
opleve samhørighed.”
“Nogle børn kan have svært ved at få adgang til legefællesskaber, selv om de gerne vil deltage. Derfor 
må det pædagogiske personale løbende veksle mellem at gå foran, ved siden af og bagved børnene med 
henblik på at understøtte børnenes deltagelse i legefællesskaber.”
I “Hej skal vi cykle?” spiller det legende element en stor rolle. I det tilknyttede legehæfte findes der både cykel-
aktiviteter og cykellege; cykelaktiviteter vil f.eks. være slalom på cyklen eller forhindringsbane, hvor cykellege har et 
fortællende, rammesættende element, som f.eks. at børnene kører bus/taxa eller variationer over lege. Begge former 
for aktiviteter er med, da det grundlæggende er tanken bag konceptet, at det at bevæge sig ikke kun handler om  
motoriske aktiviteter, men i lige så høj grad handler om at skabe en umiddelbar glæde ved bevægelse, som børnene 
helt naturligt vil tage med sig i deres hverdag. 

De gode lege kan netop skabe glæde og engagement og styrke de sociale relationer og samhørigheden børnene 
(deltagerne) imellem. Derfor opfordres der også til, at cykellegene udvikles og tilpasses de forskellige børnegrupper. 
Måske kan der på baggrund af fælles erfaringer laves andre rammehistorier til legene, måske har børnene selv nogle 
gode idéer, og måske skal nogle elementer tages ud eller tilføjes, for at alle kan føle glæde ved at deltage i det leg-
ende samvær. Her kan det pædagogiske personale vurdere, hvordan indholdet i “Hej skal vi cykle?” bedst muligt kan 
bruges til at skabe rammer for legefællesskaber, og hvornår børnene har brug for en, der “går foran, ved siden af og 
bagved” i legen.

Om “Punkter om det gode læringsmiljø”
Personale

“Det pædagogiske personale har opmærksomhed på, at børn oplever at høre til i et fællesskab.”
“Det pædagogiske personale skal sikre, at hverdagen er organiseret, så den rummer både børne og 
vokseninitierede lege, samvær og aktiviteter.”

Børnefællesskaber

“Dagtilbuddet skaber mulighed for børns deltagelse i små og større fællesskaber, både i selve dagtilbud-
det og i det omkringliggende samfund.”
Her står “Hej skal vi cykle?” som en af de fællesskabende aktiviteter, børnegruppen kan samles omkring, og som det 
pædagogiske personale kan bruge i en del af institutionens organiserede hverdag.
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Læreplanstemaet: 
“Sproglig udvikling”
Bevægelse, leg og aktiviteter, samt stimulering af sanserne og motoriske kompetencer, har indirekte betydning for 
barnets sproglige og kommunikative udvikling. 

Arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk læreplan” skriver således om det skitserede læreplanstema 
“Krop, sanser og bevægelse”: 

“Gennem brug af sanserne udvikles hjernens neurale netværk. Stimulering af de tre motoriske grund-
sanser (taktil-sansen, den vestibulære sans/labyrintsansen og muskel-ledsansen) er, i samarbejde med 
de øvrige fire sanser (lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresansen), af afgørende betydning for 
barnets motorisk udvikling og automatisering af bevægelser (såvel grov- som finmotorisk). Sanserne er 
således børns adgang til direkte, konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for 
tilegnelse af f.eks. sprogets abstrakte begreber.”
Og yderligere:

“I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker 
sin evne til at aflæse og forstå andres gestik, mimik og kropslige udtryk. Deltagelse i bevægelse, leg og 
fysisk aktivitet giver barnet erfaringer med f.eks. at fokusere sin opmærksomhed, sprog og tænkning, tid- 
og rumopfattelse samt motivation og følelser.”
Som en del af det gode læringsmiljø indenfor arbejdsgruppens skitserede læreplanstema “Sprog og kommunikation” 
nævnes:

“Dagtilbuddet skal understøtte, at alle børn får mulighed for at indgå i alsidige lege.”
Ved at introducere børnene for “Hej skal vi cykle?” og det aktive og legende bevægelsesfællesskab, arbejdes der indi-
rekte med læreplanstemaet “Sproglig udvikling” via den betydning bevægelse, sanser og motoriske kompetencer har 
for barnets sproglige og kommunikative kompetencer.



12

Læreplanstemaet: 
“Krop og bevægelse”
Arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk læreplan” (Socialministeriet) arbejder her med det 
skitserede tema “Krop, sanser og bevægelse” skriver bl.a. om temaet (alle citater i kursiv):  

”Om temaet generelt”
”Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, 
følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra krop-
pen. Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og 
passe på kroppen, - gennem ro og bevægelse - lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.”
Gennem ”Hej skal vi cykle?” skabes der rammer for lege og aktiviteter, der lader børnene bruge, eksperimentere og 
udfordre kroppen, og herigennem dannes grundlag for fysisk og psykisk trivsel. 

”Dagtilbuddets alsidige læringsmiljø skal give alle børn, ikke mindst de børn som har begrænsede erfa-
ringer med temaets indholdselementer, mulighed for at deltage med de erfaringer, de har med sig ind i 
dagtilbuddet. Børnene skal inviteres til at få mangfoldige kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor  
bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale afpasser støt-
ten til det enkelte barn og skaber fleksible inkluderende læringsmiljøer.” 

Børnene vil deltage i “Hej skal vi cykle?” med forskellige forudsætninger, hvorfor lege og aktiviteter er udviklet, 
så børnene kan deltage på forskellige niveauer. Samtidig er det legende element helt grundlæggende i konceptet, 
hvilket udvider mulighedsrummet for deltagelse og danner grundlag for, at det pædagogiske personale i høj grad 
kan tilpasse legene, så de bedst muligt tager udgangspunkt i børnegruppens individuelle og kollektive erfaringer og 
referencerammer. 

“Forældre inddrages som samarbejdspartnere med hensyn til at give børnene gode betingelser for  
bevægelse, f.eks. ved at dele pædagogiske overvejelser om bevægelsesvenlig påklædning, værdien af 
risikoorienteret leg og det at udfordre og følge børnenes bevægelsesmæssige interesser.” 
Den mest betydningsfulde støtte til gode vaner er den, der kommer hjemmefra. Derfor har “Hej, skal vi cykle?” en 
forældrefolder, der både fortæller om, hvad barnet laver i institutionen i forbindelse med “Hej, skal vi cykle?”, og om, 
hvordan forældrene hjemmefra kan støtte op om gode bevægelses- og cykelvaner.

Under det skitserede tema “Krop, sanser og bevægelse” opereres med underemnerne “Krop”, “Sanser“ og  
“Bevægelse”, ligesom der beskrives, hvad det gode læringsmiljø skal understøtte, og hvordan dette kan organiseres 
(Punkter om det gode læringsmiljø).
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Om “Krop”
“Kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i samfundets forskellige fællesskaber, og har både en 
fysisk og en eksistentiel dimension. (…) Gennem kropslige erfaringer undersøges f.eks. ”Hvem er jeg” og 
”Hvad kan du – kan jeg mon også det?”, og således udvikles kropsidentiteten via kropslige erfaringer i 
sociale samspil.”
“Hej skal vi cykle?” er bevægelsesleg og fysisk aktivitet i fællesskabet; der tages udgangspunkt i, at børnegruppen 
skal opleve det at deltage i “Hej skal vi cykle?” som en fælles aktivitet, der lægger op til, at den enkelte udvikler sine 
motoriske kompetencer i et respektfuldt og inspirerende samspil med de andre i gruppen.

Om “Sanser” 
“Sanserne er børns adgang til verden og fundamentet for at opfatte og begribe verden. Gennem brug af 
sanserne udvikles hjernens neurale netværk. Stimulering af de tre motoriske grundsanser (taktilsansen, 
den vestibulære sans/labyrintsansen og muskel-ledsansen) er, i samarbejde med de øvrige fire sanser 
(lugtesansen, synssansen, smagssansen og høresansen), af afgørende betydning for barnets motorisk 
udvikling og automatisering af bevægelser (såvel grov- som finmotorisk). Sanserne er således børns ad-
gang til direkte, konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for tilegnelse af f.eks. 
sprogets abstrakte begreber.” 

I “Hej skal vi cykle?” er det helt grundlæggende de tre motoriske grundsatser, der alsidigt stimuleres gennem de 
mange forskellige cykellege. Derudover er der også fokus på både syns- og høresansen, da disse også har betydning 
for, hvordan børnene orienterer sig på deres cykler.

Om “Bevægelse”
“I bevægelsesfællesskaber udvikler barnet mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker 
sin evne til at aflæse og forstå andres gestik, mimik, og kropslige udtryk. Deltagelse i bevægelse, leg og 
fysisk aktivitet giver barnet erfaringer med f.eks. at fokusere sin opmærksomhed, 14 sprog og tænkning, 
tid- og rumopfattelse samt motivation og følelser. (…) Bevægelse handler således om aktivt at udforske 
verden og kroppens muligheder alene, sammen med andre børn og aktive voksne, i et inkluderende 
børnefællesskab og i samspil med de fysiske omgivelser ude og inde.”
“Hej skal vi cykle?” er leg og aktivitet, der netop lader børnene udforske kroppens muligheder sammen med andre i 
fællesskabet, og som gennem de organiserede fysiske lege og bevægelsesaktiviteter er med til at stimulere barnets 
opmærksomhed, tid- og rumopfattelse, motivation og følelser.
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Om “Mål for, hvad læringsmiljøet skal understøtte
ift. børnenes læring”
“Pædagogiske læringsmål for de 0-5-årige børn:

• Læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder at bruge kroppen 
på.

•  Læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så de bliver 
fortrolige med kroppen, kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og mangfoldige bevægelsesmuligheder.”

“Hej skal vi cykle?” skaber rammer for et læringsmiljø, der netop understøtter barnets mulighed for at udforske og 
eksperimentere med mangfoldige bevægelsesmuligheder og måder at bruge kroppen på.

Om “Punkter om det gode læringsmiljø” 
“Det pædagogiske personale: 

• Følger op på børns legeinitiativer og tilbyder lege og aktiviteter, hvor børn er fysisk aktive og oplever glæde  
gennem mestring og fællesskab.  

•  Er bevidste om deres didaktiske tilgang til læringsmiljøet, og veksler mellem f.eks. at gå foran barnet som 
mesterlære, gå ved siden af barnet og støtte barnets initiativer, og gå bagved barnet og skabe rammer og  
betingelser for kropslige og sansemæssige aktiviteter.  

•  Giver opmuntrende bekræftelse ved børns eksperimenterende lege og inspirerer alle børn, uanset graden af 
deres kropsmestring, til at søge fysiske udfordringer og afprøve deres kropslige muligheder.  

•  Skaber lige adgang til kropslige lege og aktiviteter for alle børn, og er opmærksomme på f.eks. at bryde med 
traditionelle kønsroller, så både drenge og piger på en ligeværdig måde kan deltage i alle aktiviteter.”

“Hej skal vi cykle?” står her som rammen for det gode læringsmiljø, der netop tilbyder lege og aktiviteter med fokus 
på fysisk aktivitet, mestring og fællesskab. Det er de kropslige og sansemæssige aktiviteter (med særlig fokus på de 
grundmotoriske sanser), der er i fokus med lege udviklet til nemt at kunne tilpasses børnegruppens, og det enkelte 
barns, særlige fysiologiske- og erfaringsmæssige grundlag. Det er lege omkring cyklen, der er i centrum, og med dette 
fokus dannes der grundlag for aktiviteter, hvor piger og drenge (som udgangspunkt) ligeværdigt kan deltage, ligesom 
legene er udtænkt inden for kønsneutrale temaer (i traditionel forstand) med f.eks. “Jorden er giftig”, taxakørsel og 
forfølgelseslege.
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Læreplanstemaet “Naturen og 
naturfænomener”
Arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk læreplan” (Socialministeriet) arbejder indenfor dette 
område med det skitserede læreplanstema “Natur, udeliv og science” og skriver bl.a. om underemnet “udeliv”:

Om “Udeliv”
“Børnene leger mere sammen, når de er udenfor, og konfliktniveauet mellem børnene er mindre uden-
for end indendørs, og relationerne børnene imellem er præget af et større sammenhold. Børn hopper,  
klatrer og løber mere, når de er udenfor. Uderummet som læringsmiljø er karakteriseret ved direkte 
sanseoplevelser i et autentisk miljø, og kan have forskellige kvaliteter. Der er det åbne og sociale rum, en 
plæne eller en eng, til boldspil og drageflyvning. Der er det trygge og afgrænsede rum, som legepladsen 
og haven, med gynger, rutsjebane og legehus. Det vilde og rummelige, som skoven, havet og stranden, 
med plads til fordybelse og fascination. Uderummet giver plads til sansning, bevægelse, fantasi og 
kreativitet.”
“Hej skal vi cykle?” bringer de fysiske aktiviteter udenfor, hvor der netop sker noget både med børnenes relationer og 
det enkelte barns inspiration til at bruge kroppen og det fysiske rum omkring sig. Uderummet er et fantastisk lærings-
rum, hvor “Hej skal vi cykle?” netop kan være en af de udviklende aktiviteter, børnegruppen og det pædagogiske 
personale arbejder med. 

Læreplanstemaet: “Kulturelle 
udtryksformer og værdier”
Arbejdsgrupperne bag “Master for en styrket pædagogisk læreplan” (Socialministeriet) opererer inden for dette 
område med det skitserede læreplanstema “Kultur, æstetik og fællesskab” og skriver bl.a. følgende om underemnet 
“Kultur og fællesskab” og om læringsmiljøets organisering: 

Om “Kultur og fællesskab”
 

“Samtidigt må læringsmiljøet være et demokratisk fællesskab, der sikrer deltagelsesmuligheder for alle 
børn, og hvor børn oplever sig selv som en aktiv del af beslutningsprocesser ud fra erfaringsniveau og 
formåen. Derfor må børn mødes med en differentieret pædagogisk indsats, så alle, også børn i udsatte 
positioner, har mulighed for at få erfaringer med at udfolde sig og begå̊ sig i samfundet.”
“Hej skal vi cykle?” kan stå som et blandt flere fællesskabsorienterede elementer i institutionen, hvor der også  
arbejdes med børnenes deltagermuligheder. Ud fra en pædagogisk vurdering kan lege og aktiviteter udvikles og 
tilpasses, så børnene alle kan deltage, f.eks. ved at justere på sværhedsgraden for øvelserne, indføre egne regler, der 
gør det muligt for alle at deltage, eller lave nye “rammefortællinger” omkring legene, som gør, at legene i højere grad 
taler til hele børnegruppen. Børnene kan også selv inddrages som aktive medskabere i udviklingen af legene enten 
under “Hej skal vi cykle?” forløbet eller i de tilfælde, hvor børnene lader sig inspirere af legene, for efterfølgende selv 
at videreudvikle på disse. Lege og aktiviteter i “Hej skal vi cykle?” er udviklet med udgangspunkt i, at der skal være en 
legende tilgang og et bredt mulighedsrum for deltagelse. 
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“Gennem ligeværdig dialog og samspil må alle forældre gives mulighed for at tage del i et gensidigt 
forpligtende samarbejde og være en del af dagtilbuddets hverdag og fællesskab.”
Gennem forældrefolderen, der medfølger i pakken “Hej skal vi cykle?”, kan forældre nemt inddrages i, hvad deres 
børn laver i institutionen, og hvordan de kan støtte op omkring disse aktiviteter hjemme. Et samspil omkring en  
aktivitet som “Hej skal vi cykle?” kan være med til at understøtte den generelle forældreinddragelse og gode 
forældrerelationer. 

Om “Punkter om det gode læringsmiljø” 
Børnefællesskaber

• “Dagtilbuddet understøtter ligeværdig dialog og samspil ved at sikre deltagelsesmuligheder for alle børn uanset 
baggrund.”

Se ovenstående overvejelser omkring fællesskab og deltagelse.
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Om “Hej skal vi cykle?”
Kampagnen “Hej skal vi cykle?” er udviklet af Børneulykkesfonden med støtte fra Undervisningsministeriet. Formålet 
med kampagnen er at støtte op om, at børn allerede i en tidlig alder udvikler gode bevægelsesvaner og oplever 
glæden ved at lege, bevæge sig og være fysisk aktiv — og som en ekstra gevinst styrkes børnenes gode cykelvaner og 
evner til at færdes mere sikkert i trafikken. 

Børnene leger en masse cykellege og prøver forskellige aktiviteter på cyklerne med udgangspunkt i cykelsten og  
-skiver specialdesignet af bObles. Aktiviteterne er med til at forbedre børnenes motoriske kompetencer.

Kampagnen er målrettet institutioner, da der her er børnefællesskaber, der netop også kan være gode, støttende 
bevægelsesfællesskaber. Samtidig ønsker vi også at inddrage forældrene så vidt muligt, da den vigtigste støtte til gode 
bevægelsesvaner, og glæde ved leg og fysisk aktivitet, kommer hjemmefra. Med en særlig forældrefolder med infor-
mation og gode råd inviteres forældrene derfor med i legen i børnenes institutionsliv. 

“Hej skal vi cykle?” er en komplet pakke med alt, hvad I skal bruge for at få godt gang i cyklerne! 

Klar? Parat? Cykelstart! 

God fornøjelse! 
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Børneulykkesfonden 
Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste 
dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos 
egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må 
en tur på skadestuen. Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, 
i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske 
udfoldelse. 

Læs mere på www.børneulykkesfonden.dk


