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1.Sammanfattning
Cyklande är utan tvekan för alla. I dagens Sverige finns det många, främst kvinnor med
utomnordisk bakgrund som inte kan cykla. Detta projekt har bevisat att det finns en lust hos dessa
kvinnor att lära sig cykla. Det enda som hindrar dessa kvinnor från att börja cykla är att de flesta av
dem har aldrig har fått chansen att lära sig.
Projektet ”Cyklande för alla” har varit ute i samhälle och bjudit på gratis cykelutbildningar. I
augusti 2010 drev vi en intensivkurs i Bräcke i Jämtland och i oktober och början av november gav
vi lektioner på tre platser i Göteborg. Sammanlagt har vi hjälpt 35 kvinnor och 3 män lära sig att
cykla. Något vi är stolta över.
En av anledningarna till att fler cykelutbildningar inte ägt rum är brist på kompetens. Hur gör man
om man ska lära en vuxen att cykla? Är det inte jättesvårt och farligt? Med projektet har vi bevisat
att det egentligen inte är särskilt svårt eller farligt att lära någon att cykla. Vi har samlat våra
erfarenheter i ett lättillgängligt utbildningsmaterial som steg för steg förklarar hur man lätt kan lära
andra vuxna att cykla. Vi har skaffat kunskaper för att kunna stödja andra som vill följa i våra
fotspår och replikera cykellektioner i sin hemkommun.
Hemligheten med vår metod är att låta eleven ta tid till att hitta sin egen balans på cykeln genom att
trampa runt med fötterna på marken. När eleven kan rulla själv på cykeln, balanserande med
fötterna i luften är det inget stor steg till att han/hon cyklar iväg. Merparten av arbetet är inte att få
någon cyklande, det är att hjälpa dem att lära sig att kompetent kunna kontrollera cykeln. Utöver
grundläggande cykelkunskaper har vi också tagit upp trafikregler, vett och etikett och
säkerhetstänkande.
Alla vi som har arbetat med projektet har upplevt det som mycket meningsfullt. Dessutom har
lektionerna varit enormt roliga att genomföra. Studenterna har allihopa varit underbara. Cyklande
för alla har varit ett projekt som ingen av oss inblandade kommer att glömma i första taget.

Bild 1: Nyblivna cyklister i Bräcke
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2. Projektets syfte och bakgrund
Syfte
Syftet med projektet var att få fler att börja cykla, i första hand kvinnor med utomnordisk bakgrund.
Mer konkret var målet att i detta projekt lära upp 30-40 nya cyklister, främst inom målgruppen.
Under projektets gång skulle vi också utveckla och dokumentera själva pedagogiken och ta fram ett
utbildningsmaterial för blivande cykelinstruktörer.

Bakgrund
Vår huvudsakliga målgrupp, kvinnor med utomnordisk bakgrund, saknar ofta cykelkunskaper,
vilket minskar deras mobillitet. Att verka för ökade cykelkunskaper kan därför ge flera positiva
effekter, dels ökad rörlighet och ökade möjligheter till integration för deltagarna, dels positiva
miljöeffekter då cyklande hör till de mest miljövänliga transportsätten.
Projektansvarige Ian Fiddies var 2009 på studiebesök hos Nezahat Caliskan som leder cykelkurser i
stadsdelen Westerpark i Amsterdam. Ian har också träffat medlemmar i Bicycology, en engelsk
grupp som arbetar med cykelfrämjande på många plan, på en konferens i York 2010. Vi har i stora
drag använt en kursstruktur och metodik som tidigare har provats i Holland och Storbritannien, och
sedan anpassat metoden efter våra lokala förhållanden.

3. Metod och material
Projektets utförande kan delas in i tre faser. I fas ett i augusti 2010 åkte vi till Bräcke, en mindre
centralort i en stor kommun i Jämtland. Under två veckor höll vi en intensivkurs med en lektion
varje kväll. Det var här projektansvarige Ian Fiddies tillsammans med Kristina Johansson
utvecklade pedagogiken i praktiken.
Fas två ägde rum i oktober och i början av november i storstaden Göteborg. Vi höll cykellektioner
på förmiddagarna vid en svenska-för-invandrare-skola. På eftermiddagar och kvällar hade vi
lektioner på en parkeringsplats i Biskopsgården, en förort till Göteborg. Vi hade också några
tillfällen vid Göteborgs Folkhögskolas filial i Biskopsgården. Men dessa lektioner hade mer en
kom-i-gång funktion där kvinnor som inte hade cyklat sedan de var barn fick stöd att våga ge sig ut
och cykla.
Under båda faserna har vi hållit lektioner med ca fem deltagare i varje grupp mot två-tre
instruktörer. Ca 60-90 min kom vi fram till var lagom för varje lektionstillfälle, och vi räknade med
ca 10 lektioner för att lära sig cykla samt lära sig det viktigaste inom trafiksäkerhet och trafik vettoch-etikett.
Den tredje fasen i projektet har varit att sammanställa det vi lärde oss och presentera det på ett,
förhoppningsvis, lättillgängligt sätt. Dels i form av denna rapport men också i ett
utbildningsmaterial för blivande cykelinstruktörer (bilaga 1). En relativt stor del av tiden i fas tre
ägnades åt att undersöka hur vi skulle kunna fortsätta med cykelkurser under 2011.
Nedan följer en processbeskrivning som stegvis förklarar hur vi kom fram till och utvecklade vår
pedagogiska metod. Sedan kommer en kortfattad beskrivning av själva metoden vi kom fram till.
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Detta är en kort sammanfattning av boken ”Cyklande för alla” som återfinns i bilaga 1. Sist kommer
vi att diskutera projektets hårdvara, cykeln.

Processbeskrivning
Projektet har utvecklats från en idé som aldrig förverkligades. Idéen var att under en eftermiddag
låna ut cyklar för provcykling i Angered utanför Göteborg för att påminna folk om hur kul det är att
cykla. Det hade aldrig slagit oss att en av anledningarna till att folk inte cyklade var att de helt
enkelt inte kunde cykla. Det var när vi upptäckte detta som projektet ”cyklande för alla” började ta
form.
Processen inleddes när ett behov uppmärksammades. I vårt fall var det att upptäcka att många
människor, särskilt kvinnor, som invandrat från Afrika och Mellanöstern aldrig har cyklat. De vet
inte hur man gör.
Nästa steg var att undersöka hur detta nyupptäckta behov tillgodoses för närvarande. Vi fann att det
lokalt inte fanns någon etablerad undervisning för vuxna som ville lära sig att cykla, men att det
hade hållits liknande projekt tidigare, och att det i Holland fanns etablerade cykelkurser. Vi befann
oss inte i ett helt nytt område. Det fanns användbar kunskap som kunde samlas där ute någonstans.
Steg tre var att studera den befintliga kunskapen. Det är fantastiskt vad man kan hitta på internet.
Det finns massor av olika metoder för att undervisa vuxna att cykla, ofta motstridiga. Varje metod
har också beskrivits som den bästa metoden. Grundligt förvirrad for en av oss iväg till Holland för
att tala med någon med erfarenhet. Sedan till England för att tala med någon annan. Hela tiden
förädlande de frågor som ställdes men aldrig riktigt ställandes de rätta frågorna. Forskningen gav
oss dock en viss förståelse och insikt i problematiken.
Att pröva metoderna i liten skala var det självklara nästa steget. Fem kvinnor som inte kunde cykla,
fem cyklar, som vi upptäckte var lite för stora för jobbet, två instruktörer som inte var säkra på vad
de skulle göra, var alla samlade på en skolgård i två veckor för intensiv cykelträning. Alla
inblandade lärde sig mycket under dessa två veckor och vi lämnade bakom oss fyra behöriga
cyklister och en som behövde lite mer träning. Det var här vi upptäckte att vi också tillhörde
gruppen, folk som inte vet hur man cyklar. Jag kan cykla utan att tänka på det, och jag hade aldrig
tänkt på det. Allt trampande runt i Europa pratande med människor utan att göra det uppenbara:
Cykla samtidigt som man analyserar vad det är man egentligen gör.
Efter de första försöken började vi få mer självförtroende och det var dags för en större studie. Med
flera grupper, och mindre cyklar, höll vi 22 cykellektioner i veckan i sex veckor. Hela tiden
förbättrades vår pedagogik, vi fick folk att lära sig att cykla snabbare och konstaterade att vi inte
behövde ge så mycket fysiskt stöd. Faktiskt upptäckte vi att för mycket fysiskt stöd i
cykelundervisning är negativt.
Det sjätte steget var att dokumentera vad vi hade lärt oss och sammanställa det i en bok så att andra
förhoppningsvis kan fortsätta där vi slutade.
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Hur vi lärde eleverna att cykla
Allra först behövdes en bra plats för lektionerna. Det ska vara en plan yta, gärna asfalt, men grus
går också bra. Det ska också vara någonstans som är relativt avskilt, ofta vill nybörjarna inte ha en
stor publik när de försöker lära sig. Det är också viktigt att det inte finns någonting som eleverna
kan skada sig på i närheten, till exempel vattendrag, tung trafik, brännande/taggiga växter, staket
med piggar man kan riva sig på etc. Fotbollsplaner, skolgårdar och parkeringsplatser är exempel på
bra platser att hålla lektioner på.
När en plats hittats gick vi vidare till själva cykellektionerna. Dessa kan delas in i olika faser:
Fas 1. De första trampstegen
1. Cyklisterna får öva upp sin balans genom att sitta på cykeln och sparka sig framåt samt
försöka lyfta fötterna från marken och rulla så långt de kan.
2. Eleverna får efter detta prova på att trampa framåt samt att trampa bakåt för att bromsa
medan en instruktör håller i styret. Detta i första hand för att lära sig hur en fotbroms
fungerar.
3. Efter detta är det dags för eleverna att försöka cykla själva. Instruktören håller i
pakethållaren för att hjälpa till om det behövs, men detta ska göras så lite som möjligt. Det
är viktigt att eleven själv tränar upp sin balans på cykeln. Instruktören hjälper också till och
visar enklaste sätten att starta, om det behövs. Det här steget tar en del tid, och det måste det
få göra.
Fas 2: När man rullar
1. Först är det viktigt att eleverna får tid på sig att cykla omkring själva på inlärningsområdet
och vänjer sig vid cykeln och tränar upp balansen ytterligare.
2. Sedan börjar vi med enklare övningar som att träna på att svänga, stanna, lyfta händerna och
så småningom göra handsignaler.
3. Fas 2 avslutas med backövningen. Eleverna ska lära sig att bromsa för att kontrollera
hastigheten i en utförsbacke.
Fas 3: Trafikvett
1. Vi börjar med att leda cykelutflykter ute på gatan och visa hur olika trafiksituationer ska
hanteras.
2. Vi avslutar med en teoretisk genomgång av olika trafikregler och diskuterar säkerhet och
cykelvett och etikett.

Bild 2: Balansövningen
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Val av cyklar
Ett av våra misstag var att i början köpa cyklar som var för stora. Vi hade fått förvarningar om att
cykelns storlek var viktig och var också medvetna om att cykelutbildningar i Amsterdam använde
vikbara cyklar där sadeln kunde sänkas rejält. Vi hade flera anledningar att inte välja vikbara cyklar.
Ett problem var hjulstorleken. Vikbara cyklar har små hjul vilket medför sämre ”körglädje”. Priset
var en annan aspekt, vikbara cyklar är betydligt dyrare än vanliga cyklar. Vi hade också
kvalitetsbekymmer med de allra billigaste vikbara modellerna på marknaden.
Av våra första fem elever i Bräcke var det bara en som absolut inte kunde använda de damcyklar vi
hade skaffat. Problemet löstes genom att låna en stor barncykel. Vi hade tur att fyra av eleverna ville
köpa de cyklar de hade lärt sig på. Vi kunde då köpa lämpligare stora barncyklar inför lektionerna i
Göteborg. De damcyklar vi köpte inför Bräcke-lektionerna var absolut den rätta storleken för
eleverna att cykla på. Problemet var att de var för stora för att vara optimala att lära sig på.
I Göteborg hade vi lektioner på tre platser, på alla tre platserna hade tidigare försök till
cykelutbildning skett och de hade redan egna klassiska damcyklar. Det kan tänkas vara en del av
förklaringen till varför de tidigare cykelutbildningarna hade misslyckats. Vi höll lektionerna med en
cykeluppsättning bestående av tre klassiska damcyklar och två mindre flickcyklar med 24” hjul. En
någorlunda fungerande kompromiss. De hade varit ännu bättre om vi hade haft en flickcykel till på
varje ställe.
Intressant var elevernas reaktion till de olika cyklarna. De män vi lärde upp rörde bara de stora
cyklarna medan de flesta kvinnor lärde sig att cykla iväg på de mindre cyklarna. Eftersom vi bara
hade två mindre cyklar behövde kvinnorna ta ett steg upp efter att ha lärt sig grunderna och fortsätta
lektionerna på en av de stora cyklarna. De flesta visade en mild ovilja mot detta och återgick till en
mindre cykel så snart en blev ledig. Det som är intressant är att i nästan alla fall återgick kvinnan
sedan till den stora cykeln på eget initiativ. Hade de en gång vågat cykla på en av de stora cyklarna
föredrog de dem.
En självklar förklaring till detta kan vara så enkelt som att en modern klassisk damcykel är roligare
att cykla på än en barncykel. Den upplevdes av de flesta också bekvämare då de dels satt mer
upprätt, dels hade en större sadel att sitta på. Men image är något som möjligen spelade en större
roll för flera av deltagarna. Många upplevde att de var elegantare på damcykeln. Det kan också
finnas en inställning till cyklar som är för barn att de är lite pinsamma att cykla på. Det skadar i alla
fall inte om inlärningscyklarna är snygga.

Bild 3: Barncyklar är perfekta för de första
lektionerna

Bild 4: Damcyklar funkar bättre när eleven har
kommit igång
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4. Resultatredovisning och effekter mot mål
Ett av projektets mål var att lära 30-40 vuxna att cykla. Vi definierade aldrig exakt vad vi menade
med att kunna cykla. Alla de elever vi tog emot lärde sig att cykla utan stöd utom fyra. En gav upp
på grund av extremt dålig kondition och tre började på kursen mycket sent och kom inte igång
innan ett tidigt snöoväder tvingade oss att sluta. Med mer tid hade alla dessa elever lärt sig, alla var
mycket nära att cykla i från oss.
Av de 37 som lärde sig att cykla för egen maskin hann vi med 20 stycken genomföra fas 2 där
eleven har bevisat att de kan cykla kontrollerat utför en backe. 16 av dessa har vi även hunnit
avsluta fas 3 med, erfarenhet ut i trafiken.
Utöver detta har vi presenterat teoridelen av kursen för uppåt 60 personer - På SVEAS och
Göteborgs folkhögskola i Biskopsgården fick vi möjlighet att hålla presentationen inte bara för
"våra" elever utan även för deras klasskamrater-, detta i form av ett föredrag om trafiksäkerhet för
cyklister.
Projektets andra mål var att sammanställa kursmaterial för blivande cykelinstruktörer. Vi har nu
färdigställt en bok om hur man lär vuxna att cykla.
Vi bedömer att vi har uppnått målen.

Spridning av resultat
Projektet har synts i massmedia i samband med cykelutbildningar men inte i den utsträckning som
vi hade förväntat oss. Medan vi var i Bräcke, en stad som normalt sällan får mycket
medieuppmärksamhet, hände den största lokalnyheten på flera år, ”Bärplockare från Bangladesh”
tog all uppmärksamhet i media. Detta kan ha bidragit till att Cyklande För Alla endast
uppmärksammades av i en artikel av Länstidningen från Östersund som skickade en reporter som
skrev en relativt vinklad artikel, se bilaga 3.
I Göteborg var brist på tid orsaken till att vi inte hann göra ett mer omfattande mediearbete.
Eftersom vi kom igång med kurserna senare än planerat gick all tid till undervisning och
projektadministration. En del medieuppmärksamhet fick vi ändå. Projektet kom med i Metro i
samband med ”Familjedagen” i Biskopsgården, och vi deltog också i en radiointervju på Radio
Nemis, en lokal/regional radiokanal.
Internationellt har en artikel skriven av Ian Fiddies publicerats på ”World Streets” ett
engelskspråkigt forum för hållbara transporter. Vi har också spridit kunskap om projektet via Club
Globals hemsida: clubglobalnetwork.wordpress.com
Mycket energi har gått till att ta fram ett läromaterial i bokform. Boken ”Cyklande för alla- konsten
att lära vuxna att cykla” har vi även översatt till engelska. Vid skrivande stund är boken endast
tillgänglig i pdf form. På grund av likviditet måste vi vänta några veckor innan vi går till tyck men
vi planerar att ha en upplaga på 3000 exemplar i början av mars 2011, förutsatt att Trafikverket
godkänner denna fördröjning. Boken kommer vi aktivt att sprida genom Club Global och via våra
samarbetspartners Hyresgästföreningen och Studiefrämjandet.
Under projektets gång har vi skapat ett personligt kontaktnät med andra aktörer som främst har
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lokala anknytningar. Denna rapport kommer vi att sprida till alla vi känner till som kan tänkas vara
det minsta intresserade av den. Vi ser boken och rapporten som mycket viktiga tillgångar för att vi
ska kunna lyckas hitta finansiering för att fortsätta in i 2011 med cykellektioner. Vi kommer att
erbjuda möjligheten att åka ut och presentera rapporten och boken för intresserade grupper, troligen
mot självkostnadspris.

Utvärdering av deltagarna
Som en metod för att utvärdera cykelkursernas resultat fick deltagarna svara på en enkät där de
bland annat fick beskriva sina upplevelser av verksamheten. Deltagarnas utvärdering av
cykelkursen skedde på olika sätt för de olika grupperna, beroende på vilken metod som var
rimligast att genomföra för respektive grupp. I Bräcke genomfördes en utvärdering med alla fem
deltagarna tillsammans. Utifrån en utvärderingsenkät ställdes frågor om kursen som deltagarna
svarade på muntligt i en gruppsession. Tanken var att var och en skulle få möjlighet att säga det den
ville, men naturligtvis kan det ha påverkat svaren att enkäten genomfördes i grupp. Dock bedömde
vi att detta var den bästa metoden för den här gruppen, mycket beroende på att flera i gruppen
mycket nyligen kommit till Sverige och vi därför behövde göra övningen i grupp för att få tolkhjälp.
I denna utvärdering var alla deltagarna närvarande.
För den öppna gruppens utvärdering kallade vi till ett avslutningsmöte där utvärderingsenkäter
delades ut. Samtidigt delades även trafiksäkerhetshäften ut. Trafikregler hade visserligen gåtts
igenom under kursens gång, men vi ville dela ut häften också för att förtydliga regler och
säkerhetstänkande. Vid detta tillfälle deltog endast fem av de ca 15 personer som gått den öppna
kursen. De fem som deltog hörde till dem som hoppade av innan kursen var färdig på grund av att
vädret blev sämre. Deras svar ger därför en något skev bild av kursen, då de flesta som gick klart
kursen inte deltog vid utvärderingen. Överhuvudtaget ger svaren endast en liten bild av kursen, då
de flesta av deltagarna inte svarat. Själva utvärderingen skedde individuellt, deltagarna fick varsin
enkät som de fyllde i skriftligen. På grund av språkproblem krävdes dock ibland att vi som varit
instruktörer hjälpte till och förklarade vad vi menade med vissa frågor. Deltagarna hjälpte också
varandra att fylla i enkäterna. Detta kan naturligtvis också ha påverkat svaren då de inte blev så
anonyma som vi från början avsett.
Deltagarna på kurserna som hölls på SVEAS fick liksom Bräcke-gruppen besvara frågorna muntligt
under gruppsessioner. Vi fick möjlighet att göra utvärderingen då de hade hemspråksundervisning,
detta innebar att det fanns tillgång till tolk som översatte såväl frågor som svar, men också att det
var många närvarande som inte gått kursen. Dessa svarade inte på frågorna men kan genom sin
närvaro ändå ha påverkat svaren från deltagarna. För några av deltagarna saknades det lärare som
talade samma språk, utvärderingarna blev här därför mycket problematiska språkmässigt. Under
den här utvärderingen deltog de flesta som gått kursen, med några få undantag.
Alla utvärderingar inleddes med att vi förklarade att det var helt frivilligt att delta i utvärderingen,
att deltagarna skulle skriva eller säga precis vad de själva tyckte och att deras svar skulle vara
anonyma, alltså att de inte skulle namnges i rapporten. Vi förklarade också att utvärderingen skulle
användas till att berätta för bland annat Trafikverket som finansierat verksamheten vad deltagarna
tyckt, och till att förbättra eventuella framtida cykelkurser.
Beroende på hur utvärderingen gick till ställdes olika många frågor, några frågor ställdes till alla
medan en del bara ställdes till en eller två grupper. Utförligast var enkäten för Bräcke-gruppen, till
den öppna gruppen hade frågorna skurits ned något då vi insett att en del frågor var för svåra att
svara på för någon utan tillräckliga svenska-kunskaper. Till grupperna på SVEAS ställdes endast de
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frågor vi upplevde som viktigast då forumet inte tillät alltför många frågor. De metoder vi använt
menar vi, trots brister, var de bästa under omständigheterna och med de ramar som projektet haft
(det fanns exempelvis inte möjlighet att låta var och en av deltagarna göra utvärderingen med en
tolk). Att utföra utvärderingen som en gruppsession kan också ha sina fördelar då deltagarna
tillsammans kunnat diskutera frågorna och komma fram till svar de kanske inte skulle ha kommit på
själva.
Resultatet av utvärderingen är sammanställt i bilaga 2:

Slutsatser av utvärderingen
Som nämnts i beskrivningen av utvärderingen kan alltför generella slutsatser inte dras från
resultatet, då flera deltagare inte besvarat frågorna, språkförbistringar försvårat utvärderingen och
formerna omöjliggjort en helt anonym utvärdering.
Utifrån svaren på utvärderingen kan ändå en del slutsatser, lite försiktigt, dras. En är att de allra
flesta var nöjda med kursen, har haft roligt och lärt sig något. Många skulle vilja ha fler lektioner.
Kanske är 10 lektioner lite för lite. Samtidigt bör tas i åtanke att flera av respondenterna inte haft
möjlighet att gå klart hela kursen. Att ett nytt intresse väckts blir tydligt av att i stort sett alla tror att
det kommer att fortsätta cykla.
Många skulle vilja ha mer information om trafiksäkerhet. Att flera hoppade av innan kursen var slut
tyder på att det kan vara bra att ha mer trafiksäkerhet i början istället för att låta det komma in mer i
slutet som vi nu gjort. Dock var många i början skeptiska till att cykla i trafiken och ville bara lära
sig cykla omkring i lugna områden. Frågan är hur mottagliga de varit för trafiksäkerhetsfrågor när
de ännu inte trodde att de skulle våga cykla i trafiken. Anledningen till att många hoppade av
tidigare var att de tyckte det blev för kallt när kurserna gick in i slutet av oktober och början av
november. Tanken var heller aldrig att fortsätta så länge utan att kurserna skulle varit igång i början
av september, vilket på grund av inledande svårigheter att hitta elever tyvärr inte blev fallet. Hålls
kurserna tidigare på hösten eller under sommaren eller våren slipper man troligen många avhopp.
Angående deltagarna själva är en gemensam länk att ingen hade körkort och mycket få hade
tillgång till bil. Att lära sig cykla bör därför ha inneburit en betydligt ökad frihet när det gäller att
transportera sig. Många tyckte också att det var positivt att de nu kunde vara med sina barn när de
cyklar och hjälpa dem, då barnen i många fall kunde cykla även om föräldrarna inte kunde det.
Att så många såg cyklande som positivt för hälsan är också värt att uppmärksamma. Den möjlighet
till motion som cyklande innebär var den faktor som allra flest tog upp som ett skäl till att lära sig
cykla.
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4. Slutsatser/diskussion
Problem med rekrytering av elever
De största problemet vi har haft har varit att hitta elever. Det finns ingen brist på, främst, kvinnor
som vill lära sig att cykla, men att snabbt komma i kontakt med dem var inte helt enkelt. När vi
funnit en grupp och satt igång med lektionerna var det fler som kontaktade oss och ville lära sig.
Ryktet spred sig fort. Det tar tid att skapa ett kontaktnät och eftersom projektet var tidsbegränsat var
det viktigt att snabbt hitta elever. Projektet var nära att misslyckas på grund av detta.
I Norrland
Semestrar ställde till det i viss mån inför projektets första del i Norrland, det var svårt att få kontakt
med tjänstemän ute i kommunerna, men det var inte det enda bekymret. Upplevelsen från Bräcke
pekar på olika problem. Det fanns en grupp kvinnor i Bräcke som hade visat intresse i förväg men
som hade ändrat sig allihopa innan vi hade kommit på plats. Det tyder på en viss rädsla. När man
sitter i klassrummet och säger ”jag vill gå en cykelkurs” menar man det nog, men efter några dagar
kan entusiasmen ha övergått i rädsla. Det verkar vara viktigt att sätta igång med kursen mycket
snart efter att eleverna är rekryterade så att de lär sig direkt att cyklande inte är något jättefarligt.
Ingen av tjänstemännen i Bräcke kunde hjälpa oss att hitta en annan grupp som ville lära sig att
cykla. Att fråga en kvinnlig praktikant från Afghanistan som jobbade på integrationsenheten om hon
eller hennes vänner ville lära sig tänkte ingen på, men det visade sig vara den överlägset bästa
metoden. Praktikanten råkade höra vårt samtal och bröt in med att hon ville lära sig cykla. Tio
minuter senare, efter en kort rundringning, hade vi en grupp med fem kvinnor. Två timmar senare
körde vi första passet i duggregn.
Vidare fanns det även en del problem med kommunikation i Norrland. När vi sa att vi kunde
komma till en kommun med cyklar och lärare och driva en cykelkurs utan annan hjälp än att få
komma i kontakt med potentiella elever, uppfattades något annat. Dels tror vi att problemet är att
ganska många individer kommer till kommunala tjänstemän med idéer som inte skulle kosta
kommunen något eller kräva någon tid, men att dessa idéer sällan är kostnadsfria och ofta kräver
mycket extra jobb i verkligheten. Det verkar finnas en kultur av att avvisa förslag som kommer
utifrån utan att närmare betrakta vad som erbjuds på grund av dåliga erfarenheter från tidigare fall.
Alla tjänstemän vi kom i kontakt med hade tidsbrist vilket inte heller hjälpte.
Det verkar också finnas vissa förutfattade meningar hos en del tjänstemän om invandrare. Att hålla
cykellektioner för invandrarkvinnor upplevs som positivt, brist på cykelkunskap inom gruppen är
känt, men för att citera en tjänsteman i Ånge; ”Somaliska kvinnor vill inte cykla”. Detta är extra
märkligt eftersom en stor andel av eleverna i Göteborg var somaliska kvinnor.
Den tidningsartikel som publicerades i Jämtlands Länstidning belyser en annan variation, att
”Muslimska kvinnor inte får cykla på grund av religion”. Journalisten vi pratade med i Bräcke var
helt övertygad om att cyklande var förbjudet för kvinnor enligt Islam och inget vi sa kunde ändra
hans uppfattning. ”Alla vet att det är förbjudet” sa han till oss. (artikel bifogad som pdf)
Vi misslyckades med att komma förbi kommunala tjänstemän och komma i kontakt med kvinnor
som ville lära sig att cykla i Norrland helt enkelt. Hade vi haft mer tid hade vi eventuellt kunnat
lokalisera intresserade kvinnor. Ett problem var brist på lämpliga lokala föreningar,
”invandrarföreningar” är mer av ett storstadsfenomen. Lokala kontaktnätverk finns men är
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informella och svåra att lokalisera.
Dagen innan vi tvingades lämna Bräcke kom vi i kontakt med en tolk som ville lära sig att cykla,
och som hade kontakt med en grupp Kurdiska kvinnor som också ville. Hade vi haft möjlighet att
stanna längre i Bräcke skulle vi lätt ha kunnat få flera grupper.
Ramadan inföll också under tiden vi var i Norrland, det är svårt att säga om det hade en påverkan
eller inte. Alla de kursdeltagare som lärde sig i Bräcke fastade. Fastandet upplevdes dock inte alls
som ett hinder.
Vi hade förväntat oss att kunna få hjälp av lokala ”svenska” volontärer men det blev inte som vi
hade förväntat oss. Den volontärhjälp vi fick kom helt oväntat från deltagarnas familjemedlemmar
och från cykelintresserade kvinnor från Göteborg och Malmö som råkade ha vägarna förbi.
I Göteborg
Även i Göteborg hade vi problem med att hitta elever, men inte på samma sätt som i Norrland. De
kurser vi drev i samband med språkskolan blev till efter att de frågade oss om vi ville hålla kurser
hos dem. Även här tog kommunikationen relativt lång tid innan vi kunde sätta igång. Med den
öppna verksamheten hade vi än större problem att starta.
Rekryteringen av deltagare gick till en början trögt, men när vi väl hittade rätt kanaler och forum så
kom rekryteringen igång bra och kurserna kunde starta. Som exempel kan nämnas att vi relativt
tidigt haft kontakt med Hyresgästföreningen, och var inbjudna till ett informationsmöte där vi skulle
få berätta om cykelkurserna. Till detta möte kom dock mycket få, och det gick inte att sätta igång en
kurs efter detta. Till den familjedag som också arrangerades av Hyresgästföreningen i samma
område kom däremot många, och detta blev startskottet för kurserna i Göteborg. Detta visar på
vikten av att använda sig av kanaler och forum som redan är populära.
Även andra faktorer spelade in i rekryteringsprocessen. Det är svårt att avgöra vilken betydelse
exempelvis Ramadan haft, men några av de personer vi haft kontakt med ville avvakta med
kursstart tills efter Ramadan.
Slutsatser om rekrytering av elever
Vi hade egentligen inte räknat med tillräcklig tid för att skapa det kontaktnät vi behövde för att hitta
elever. Det är en svår balansgång. Om vi hade åkt upp till Norrland tidigare hade vi antagligen
kunnat få ihop flera grupper. Om vi hade satt igång med rekrytering i Göteborg på allvar medan vi
håll på med lektioner i Bräcke hade vi kunnat starta tidigare i Göteborg. Men samtidigt hade vi då
fått omfördela resurser vilket lett till att vi hade varit tvungna att minska instruktörstimmarna. Detta
skulle dock inte vara ett problem för en etablerad kurs. Så snart vi hade börjat klasser kom det flera
som ville vara med.
Att projektet började mitt i semestertider hade en negativ påverkan. En annan faktor som hade
negativ påverkan var att vi kom igång för sent med kurserna i Göteborg. Lektionerna i Göteborg
upphörde inte för att vi bestämde det. De upphörde för att det började snöa. Dessa två problem hade
inte funnits om projektet hade börjat under tidig vår i stället för mitt i sommaren.
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Skillnader mellan olika grupper
Vi höll två olika typer av kurser. Den ena var ”öppen verksamhet”, där vi satte tider och eleverna
kom när de kunde. Den andra typen av kurs var där eleverna var inskrivna i en svenska-förinvandrare-skola och fick lära sig cykla på schemalagd lektionstid, ”skolverksamhet”. Båda de olika
typerna av verksamhet var givande former, men de hade olika karaktär med både fördelar och
nackdelar.
När det gällde den öppna verksamheten var en av fördelarna språket. Nästan alla eleverna hade varit
bosatta i Sverige i flera år och kunde prata mycket bra svenska, vilket underlättade utbildningen.
Oftast kom eleverna i små kompissällskap, som lockade med varandra till lektionerna. En svårighet
var att det ibland kom för många elever samtidigt så att de tvingades turas om om cyklarna. Även
motsatsen kunde vara ett problem; när det inte kom någon alls till lektionstillfället. Det blev inte
den mest effektiva tidsanvändningen, men lektionerna var uppskattade av deltagarna, många hade
inte haft möjlighet att gå utan denna flexibilitet. Lektionerna var mycket informella och stämningen
avkopplad. Många av eleverna var föräldrar och de uppskattade bland annat att de kunde ha med sig
barnen vid behov. All den öppna verksamheten skedde på eftermiddagen eller kvällen, morgonen
hade troligen inte fungerat.
Under skolverksamheten var det enklare att kontrollera gruppstorleken. Vi kunde hålla lektioner på
förmiddagen och fick en effektivare tidsanvändning än vid den öppna verksamheten. Språket var
dock ett problem. Eftersom skolan hade hemspråksundervisning kunde vi få trafiksäkerhetspresentationen översatt, vilket underlättade mycket. En av våra cykelinstruktörer talade också
Somali flytande och kunde även en del andra språk hjälpligt, vilket också var mycket värdefullt.
Dock fanns det några elever vars språk inga lärare, eller instruktörer talade. Överlag upplevde vi att
vår verksamhet passade in bland svenskkurserna. Att lära sig cykla känns som en naturlig del av
introduktionen till Sverige.
Att ha de två beskrivna kurstyperna på gång samtidigt underlättade projektets bemanning då
skolverksamheten i första hand var förlagd till morgonen/förmiddagen och den öppna verksamheten
efter lunch. Vi hade aldrig hunnit med 22 lektioner i veckan utan att ha haft båda typerna av kurser.

Bild 5: Cykelutflykt i centrala Göteborg. Med reflexväst syns cyklisterna ordentligt!
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Hur går vi vidare?
Alla vi som har varit involverade i projektet är mycket nöjda med hur det har gått. Trots några
förseningar har vi lyckats komma i kapp och avsluta projektet i tid. Det är mycket som vi hade
kunnat göra bättre om vi hade vetat från början det vi vet nu, men nu besitter vi den kunskap vi
behöver för att driva cykelundervisning på ett mycket effektivare sätt framöver. Det känns tråkigt
att, som det ser ut i skrivande stund, vi troligen inte kan försätta med cykelkurserna 2011.
Hur vi vill fortsätta
Vi har utvecklat kompetens för att effektivt lära vuxna att cykla. Vi har knutit kontakter med
relevanta aktörer och vi är säkra på att det finns en klar och tydlig efterfrågan på cykelutbildningar,
främst för kvinnor med en utomnordisk bakgrund. Club Global är en liten förening, vi har idag inte
resurser för att täcka hela efterfrågan på cykelutbildningar i Göteborg men vi kan ändå täcka en hel
del av behovet.
Vi bedömer att vi har kapacitet att kunna driva 30 lektioner/vecka mellan april och juni. Det skulle
innebära 36 grupper med fem elever vardera. Det resulterar i bästa fall i totalt 180 nya cyklister. Vi
vill fördela lektionerna på tre olika geografiska platser i Göteborgsområdet, med en fortsättning av
verksamheten vid Norra Biskopsgården och med SVEA vid Redbergsplatsen och starta ytterligare
en kurs på tredje ort, vilken ännu är obestämd. Vi skulle också vilja fortsätta vårt arbete med att ta
fram ett trafiksäkerhetshäfte som kan förstås även av den som inte pratar så bra svenska, då detta är
någonting som så vitt vi vet saknas i dagsläget. Vi har arbetat en del med detta redan, men skulle
gärna vilja vidareutveckla skriften.
Vad behöver vi
För att kunna driva den önskade verksamheten skulle de huvudsakliga kostnaderna vara
lönekostnader. En heltidstjänst februari-juli och ytterligare två heltidstjänster i april- juni är vad vi
räknar med behövs för att uppnå målen. Vi skulle också behöva införskaffa fem-sju cyklar till och
ett antal hjälmar. Administrationskostnaderna håller vi så låga som möjligt men dessa är också en
utgiftspost ca 8-9% av den totala budgeten.
Vad har vi redan
Vi har en anställd med ”Lönebidrag” från Arbetsförmedlingen vilket täcker drygt 50% av
projektledarens lönekostnader för februari-juli.
Vi äger fyra flickcyklar för nybörjare, en damcykel och har tillgång till tre damcyklar i
Biskopsgården som Hyresgästföreningen äger och tre som SVEA äger. Vi har dessutom fem
hjälmar, sju reflexvästar, verktyg och dyl.
Vad saknas
Största posten som saknas är löner. Vi måste täcka en 50% projektledartjänst i sex månader och
200% instruktörstjänster i tre månader. Vi vill också utöka cykelflottan från två till tre flickcyklar
vid varje utbildningsplats.
Vi hade bara två flickcyklar på varje plats 2010 och många tvingades dela cykel under lektionerna.
Det blir fem nya flickcyklar vi behöver till en total kostnad på 10 000kr. Det kan hända att vi
behöver köpa två-tre damcyklar till den tredje platsen, men vi hoppas kunna låna cyklar istället. Vi
kommer att behöva fler hjälmar, helst så att varje elev kan få en egen.
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6. Ekonomisk redovisning
Projektets totala utgifter så här långt är 337931 kr. Av dessa är 114 498 kr egeninsats, av vilken
112698 kr är lönebidrag från Arbetsförmedlingen och 1800 kr är stöd från Studiefrämjandet. Hittills
har alltså 223433 kr av de 250 000 kr som blivit beviljade från Trafikverket använts. På grund av
likviditeten har vi dock inte kunnat fullgöra allt vi planerat, då ca 40 000 kr betalas ut i efterskott
(både från Trafikverket och Arbetsförmedlingen) och Club Global inte har egna medel nog för att
lägga ut detta. Det som återstår att göra är trycka upp den bok om att lära vuxna att cykla som vi
tagit fram under projektet. Även en betalning för pensioner och försäkringar återstår, vilken inte
kunnat betalas ännu på grund av att fakturan för januari inte kommer förrän i februari.

Kostnader
Personal inkl arbetsgivaravgifter, pension
och försäkring (exkl. adminlön)
Material
Resor och kommunikation
Administration (Inkl admin.lön)

282623
13571
6848
34889

Egen insats
Beviljat från Trafikverket

Intäkter
112698

1800
250000

Summa

337931

Återstående kostnader
Planerad tryckning av bok
Pensioner och försäkringar för januari
Totalt återstående
Summa inklusive återstående

24000
2000
26000
363931
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364498
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Förord
Bakgrunden till denna bok är projektet ”Cyklande för alla” som drevs under sommaren och hösten
2010 av föreningen ”Club Global” med finansiellt stöd från Trafikverket. Under projektets gång har
vi lärt upp omkring 40 nycyklister, både män och kvinnor, men mest kvinnor, med många olika
bakgrunder och i varierande åldrar. Under sommaren drev vi en intensiv tvåveckors cykelkurs i
Bräcke, en mycket liten ort i Norrlands inland som tar emot relativt många FN flyktingar. Under
hösten hade vi lektioner på flera håll i storstadsmiljö i Göteborg.
De metoder som vi beskriver är baserade på liknande cykelkurser som under många år har ägt rum i
Nederländerna, vilkas metoder vi har utvecklat och förfinat för våra lokala behov under projektets
gång. Vi beskriver endast saker som vi själva har upplevt i praktiken. Det finns olika metoder för att
lära vuxna att cykla men metoden vi har använt har gång på gång visat sig vara mycket effektiv med
de flesta elever. Metoden är bra men den kan alltid bli bättre. Vi tar gärna emot tips på hur vi kan
göra cykellektioner ännu roligare och smidigare.
Denna bok är en direkt följd av cykelkurserna och hade inte varit möjlig att ta fram utan all hjälp vi
har fått från för många individer för att namnge alla här. Men ett stor tack måste ges till Kristina
Johansson och Ida Nilsson som tillsammans med mig har klurat fram metoden, och Ida igen som
har varit redaktör och bollplank under skrivandet. Anne- Sofie Hult har hjälpt till enormt mycket
genom att låta oss driva projektet genom Club Global och har även bidragit till projektets framgång
på många olika sätt. Suleika Abdi, Nezahat Caliskan, Angela van der Kloof, Liv Markström, Bräcke
kommun, Hyresgästföreningen Väst, SVEA svenska-utbildning för invandrare, Studiefrämjandet,
Trafikverket och Göteborgs folkhögskola har alla givit viktigt stöd och till sist ett stort tack till alla
instruktörer som hjälpt till och inte minst till alla underbara deltagare. Att arbeta med Cyklande för
alla har varit bland det roligaste jag har varit med om.
Ian Fiddies
Projektledare, Cyklande för alla
Göteborg, 14 januari 2011
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1. Inledning
Varför lära någon att cykla?
Cyklande är något som de flesta i Sverige tar för givet. Alla kan väl cykla, eller hur? I platsannonser
står det till exempel ofta att ”B-körkort fordras” men nästan aldrig att ”sökande ska kunna cykla”.
Men det är inte alls självklart att alla kan cykla i Sverige. Det finns många personer som har flyttat
till Sverige som vuxna och bland dessa nyanlända är det många som kommer från länder som inte
alls har samma cykelvanor som Sverige. Oftast är det kvinnor som, på grund av geografiska eller
kulturella omständigheter, saknar cykelkunskap.
Att kunna cykla ökar möjligheten att transportera sig när man vill på ett smidigt, säkert,
miljövänligt och inte minst prisvärt sätt. Cyklande har även mycket positiva hälsoeffekter. Och, så
snart en ny cyklist har kommit över den eventuella rädslan i början, är cyklande himla kul! Många
av de elever vi har hjälpt upp på cykeln har uttryckt att de verkligen har mått bra av att upptäcka att
de kan, att kunna cykla själv för första gången i livet och känslan av en ny frihet. Alla vinner om
fler cyklar!
Men denna bok är i första hand inte riktad mot blivande cyklister utan mot blivande
cykelinstruktörer. Och känslan du kommer att få när nybörjaren cyklar iväg för första gången är inte
heller att underskatta.

Bild 1: Nycyklisterna får diplom i Bräcke
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Vem kan vara cykelinstruktör?
Alla kan hjälpa någon annan att komma igång på cykeln, men det är utan tvekan fördelaktigt om
läraren kan cykla själv. Det har också visat sig vara fördelaktigt om instruktören inte är studentens
livspartner. Den ideella instruktören finns nog inte, det optimala vore om läraren hade flera tusen
mils erfarenhet av att cykla, och samtidigt var någon som nyligen hade lärt sig att cykla som vuxen.
Men som sagt, alla kan hjälpa någon annan att börja cykla. Om du har en vän som vill lära sig att
cykla så är det bara att hjälpa till. Viktigt är att du följer med hela vägen när du väl har börjat.
Det är inte särskilt ansvarsfullt att lära någon att trampa iväg på en cykel om man inte ser till
att de lär sig att bromsa kontrollerat nedför en backe, samt lär dem grundläggande trafikvett.
Om det handlar om att ordna kurser för grupper är instruktörens förkunskaper viktigare. Vi
rekommenderar att ordna kurser för grupper av fem elever som lär sig med hjälp av två instruktörer,
där minst en av instruktörerna har haft tidigare erfarenhet som cykelinstruktör eller är en mycket
erfaren cyklist. Det är också självklart viktigt att minst en av instruktörerna är bekanta med
grundläggande förstaförbandsteknik. I övrigt hjälper det om instruktören har ett gemensamt språk
med eleven, detta är inte nödvändigt men det underlättar hela processen avsevärt.
Då våra studenter oftast är kvinnor har vi också sett till att minst en av instruktörerna också varit
kvinna. Andra personer som har ordnat cykelkurser för kvinnor säger att det är viktigt att endast
anlita kvinnor som instruktörer när eleverna är kvinnor. Vi fann dock att det faktiskt var fördelaktigt
att ha både män och kvinnor tillsammans som instruktörer. Vare sig vi vill eller inte är könsroller
någonting som påverkar. En del av de kvinnor som vi har jobbat med har känt sig tryggare när en
man har hållit i pakethållaren, och inte riktigt vågat trampa iväg om hon vetat att det är en kvinna
som stödjer henne. Däremot bör en manlig instruktör vara försiktig och undvika fysisk kontakt med
de kvinnliga studenterna.
Om det finns kvinnor i gruppen som absolut inte känner sig bekväma med en manlig instruktör får
man naturligtvis anpassa sig till det. Detta är dock inte någonting som vi ännu så länge stött på
själva.
Om en instruktör har tålamod och kan skapa förtroende och trygghet hos eleven kommer det
att gå bra.

Var inte rädd
Trots allt man kan läsa i trafiksäkerhetskampanjer är det viktig att komma ihåg en sak- cyklande är
inte farligt. Naturligtvis ska man se till att cykellektioner sker på ett säkert sätt. Vi hoppas att det är
självklart, men att lära en vuxen att cykla är ingen högriskaktivitet. Det är inte som att lära någon
hoppa fallskärm eller djuphavsdyka. Med all sannolikhet är det största hindret för den blivande
cyklisten dennes egna rädslor. Man ska absolut inte inleda undervisningen med att rada upp
skräckväckande exempel på hur farligt det kan vara att cykla. Det är rent av kontraproduktivt.
Istället ska instruktören betona att cyklande inte är särskilt svårt. Kom ihåg att i stort sett alla som
har vuxit upp i Sverige, nej i hela Nordeuropa, kan cykla utan problem. En färdighet som en hel
kontinents befolkning klarar av kan inte vara så himla svårt eller hur?
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2. Innan man sätter igång
Val av cykel
Svenska damcyklar är jättebra att cykla på, man sitter stabilt, bekvämt och upprätt med bra sikt.
Ramen tillåter nästen alla sorters kläder, även den längsta kjolen går bra. Cyklisten färdas fram i
elegans på en traditionell damcykel, det finns i stort sätt bara ett problem. Sadeln på en
standarddamcykel är alldeles för hög för de flesta kvinnliga nybörjare. Det är mycket viktigt
att kunna nå marken med båda fötterna samtidigt när man börjar lära sig att cykla. Det går att lära
någon att cykla på en cykel som är för stor, men det tar betydlig längre tid och kräver mycket större
ansträngning från instruktören som måste springa efter och hjälpa cyklisten hålla balansen. Risken
finns också att cyklisten tycker att det är såpass obehagligt och ramlar såpass ofta att de ger upp.
Många vågar inte ens prova att sitta på cykeln om de upplever den som för hög.
För de första lektionerna rekommenderar vi att man använder antingen större barncyklar med
24'' hjul eller vikbara cyklar som oftast har en sadel som kan sänkas rejält. När nybörjaren har
kommit i gång och har lärt sig hålla balansen samt kan starta utan större problem, kan du byta ut
barncykeln mot en vuxendamcykel utan problem, så länge nybörjaren kan nå marken med tårna.

Bild 2: Damcyklar funkar bättre när eleven har
kommit igång

Bild 3: Barncyklar är perfekta för de första
lektionerna

Om man planerar att lära upp flera cyklister är det bra att ha tillgång till både barn- och
vuxencyklar. Om det är fråga om att bara hjälpa en nybörjare att cykla i väg föreslår vi att man lånar
en stor barncykel, cyklar blir ofta bara liggande i ett förråd när barnen växer ifrån dem, det bör
därför inte vara alltför svårt att hitta ett exemplar att låna.
Vi valde att använda cyklar med fotbroms och handbroms istället för bara handbroms, vilket till en
början medförde problem då många tyckte det var svårt att lära sig använda fotbromsen. En del
tyckte den var besvärlig och hindrade cyklandet när de halkade till och bromsade oavsiktligt, andra
hade helt enkelt svårt att förstå hur den fungerade. Anledningen till att vi ändå valde denna typ av
cykel är att när man väl lärt sig använda fotbroms är det mycket lättare att övergå till en cykel med
bara handbroms än tvärtom. Det är alltså värt att lägga lite extra tid i början på att lära nybörjaren
cykla på en fotbromscykel i ett land som Sverige där denna typ av cykel är så vanlig.
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Val av plats
Det är en myt att en utförsbacke är den bästa platsen att lära någon att cykla. Det är mycket viktigt
att de första lektionerna sker på en plan yta. En stor öppen asfalterad plan är det bästa, men en
grusplan eller en idrottshall går också bra. Platsen ska helst också ligga lite avsides och inte vara
alltför synlig. En nybörjare kan tycka att det är lite pinsamt med en stor publik. Skolgårdar är ofta
bra och lugna på kvällar, helger och under semestertider när skolan är stängd. Många
parkeringsplatser används också bara under vissa tider på dagen, utanför en stängd affär eller en
större arbetsplats finns det ofta lämpliga platser för cykellektioner. I många storstadsförorter finns
det ett extremt överskott av parkeringsplatser och på de mest avlägsna är det ofta väldigt få bilar
parkerade.

Bild 4: Lugn och avskild skolgård
Ett problem kommer alltid att vara var man ska förvara cyklarna. Det är ofta svårare att hitta en bra
plats att låsa in cyklarna på än att hitta en lämplig plats för lektioner. När cykelförvaringsproblemet
väl är löst gäller det att hitta det närmaste, bästa stället för själva lektionerna. Ett tips är att använda
flygbilder på internet för att hitta en lämplig plats i närheten. Eniro funkar exempelvis bra i Sverige.
Det räcker dock inte att bara kolla in platsen på internet, du måste åka dit och se om den verkligen
är lämplig. Se till att besöka platsen under samma tid på dagen som du tänker köra cykellektioner,
annars kan det hända att 22 män i kortbyxor med en boll plötsligt börjar bråka om platsen.
När cyklisten börjar få självförtroende är det dags att låta dem cykla ned för en backe, men det är
viktigt att backen inte är för brant och att den lutar mindre än 1 %. Det är bra om backen ligger i
direkt anslutning till nybörjarnas plan. Då får de andra eleverna se hur det går till.
En annan viktig sak att tänka på vid val av plats är att det inte ska finnas vassa föremål som
nybörjaren kan skada sig på. Spik som sticker ut, eller trasiga staket kan lätt orsaka en onödig
rivskada. Tyvärr talar vi här utifrån egen erfarenhet. Bäst är att ta tio minuter och kontrollera platsen
innan man sätter igång. Åtgärda allt farligt du hittar direkt med hammare tång eller sopborste. Tänk
också på att taggiga buskar, brännässlor, öppna vattendrag och taggtrådsstaket är olämpliga i olika
grad i närheten av nybörjarcyklister.
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Viktigt att tänka på
Du som blivande cykelinstruktör kan troligen cykla själv. Men du gör det antagligen utan att tänka
särskilt mycket på hur det hela går till. Det är mycket nyttigt att ta lite tid och sätta dig på en cykel
och fundera över vad det är du egentligen gör när du trampar iväg. Tänk på hur du startar, inte minst
de olika metoder som du använder. Du kan säkert cykla iväg på minst fyra olika sätt. Alla lär sig
olika och de flesta cyklister finner en startmetod som de föredrar. Om eleven har svårt att starta med
en metod är det lämpligt att föreslå att de provar en annan metod. Att ta sig tid att sätta sig med en
kopp kaffe vid en trafikerad cykelövergång och bara iaktta vilken nyanserad mångfald av starter och
inbromsningstekniker de olika cyklisterna använder är också mycket givande.
Tidsåtgången är också att tänka på. Har du tid att fullfölja kursen? Folk lär sig inte cykla med en
gång. I genomsnitt krävs det omkring tio en-timmes lektioner för att lära sig att cykla. Det finns tre
inlärningsfaser. Fas ett, att cykla iväg brukar ta två lektioner. Fas två, med cykelövningar på
träningsplatsen kommer att kräva minst fem lektioner och fas tre, ut i trafiken kan man inte göra för
mycket av. Men som vi har sagt tidigare, alla lär sig i olika takt. Om en elev inte har lyckats cykla
iväg efter två lektioner är det viktigt att de inte känner sig odugliga. Därför har vi delat in kursen
efter dessa tre faser istället för lektioner ett till tio.
Det finns dessutom många som har inte cyklat sedan de var barn och behöver olika grads stöd innan
de känner sig bekväma med att cykla ut i trafiken. Dessa personer brukar kommer igång mycket
snabbt.
När cyklar är anskaffade, platsen hittad och du har funderat över vad det egentligen är att du ska
lära ut finns det en hel del till att tänka på. Varje elev ska vara försedd med en hjälm, detta är något
vi är mycket stränga med. Folk i allmänhet har olika stora huvuden. En hjälm som inte passar är
värdelös så det gäller att ha flera olika storlekar tillhands. Dessutom har många kvinnor från Afrika
och mellanöstern ofta långt hår uppsatt i nacken, vilken tar en del plats. Vi föreslår att man skaffar
fyra stora hjälmar och tre små för grupper av fem elever. Se till att kontrollera så att hjälmarna inte
är skadade med jämna mellanrum och efter att någon har ramlat. En skadad hjälm ska kasseras.

Bild 5: Det är viktigt att hjälmen passar
och är ordentligt fastspänd samt sitter
rätt
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Innan du börjar cykla ut i trafiken med en nybörjargrupp ska alla, inklusive instruktörerna, ha en
reflexväst på sig. Detta ger en klar signal till andra trafikanter att se upp och vara försiktiga. Men
kanske ännu viktigare är att det underlättar för dig som instruktör att hålla koll på var alla elever
finns. Lita på oss när vi säger att när man tar en grupp nylärda cyklister in till centrala Göteborg för
första gången finns det mycket att hålla stenhård koll på. Reflexvästar hjälper!

Bild 6: Reflexvästar hjälper!
Kör du flera grupper på samma cyklar kommer cyklarna att slitas ganska mycket. Se till att ha en
mindre uppsättning verktyg med dig. Du ska kunna höja och sänka sadeln, styret kommer att
behöva dras åt vid jämna mellanrum och alla möjliga muttrar kommer att lossna. Om du inte känner
dig som en kompetent cykelreparatör se till att någon som är det kontrollerar cyklarna med jämna
mellanrum. Att cykeln är mekaniskt sund är lärarens ansvar.
Ett enklare förstaförbands-kit är också bra att ha, det räcker med att kunna behandla enklare
skrubbsår. Vatten, våtservetter och några plåster duger utmärkt. Med allt detta avklarat är det bara
att sätta igång. Cykelskolan kan börja.
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3. Fas ett: De första trampstegen

Bild 7: Kurser i Biskopsgården
Balansera, bromsa och trampa iväg
Metoden vi använder består av tre steg och har visat sig vara enkel och effektiv. Kom ihåg att alla
lär sig lite olika, målet är att lära någon att cykla inte att genomföra en kursplan. Räkna med att de
flesta totala nybörjare bör kunna klara av de första tre stegen på två lektioner. Men skillnaderna kan
vara stora, en del behöver bara fem minuter och andra fem lektioner.
Vidare har vi också upplevt att det varit viktigt att både berätta hur en övning går till, och visa det
rent praktiskt. Var inte rädd att hoppa på en cykel själv och visa hur det går till.
Ibland kan kläder vara ett hinder till cyklande, eleverna ska inte ha på sig något som kan fastna i
cykelns mekanik. Även val av skor är viktigt, vi har bevisat att det går att lära någon att cykla trots
att de har högklagade skor, men lätt är det inte. Under lektionens gång kommer deltagarna att
behöva vila och kommer att ställa ifrån sig cykeln. Se upp så att cyklar inte bli stående mitt på
planen där de blir farliga hinder för de cyklande, flytta undan dem genast. Att lära en nycyklist att
inte parkera cykeln där den står i vägen är en viktig del av kursen.
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Steg 1 - Balansövningen
Sänk sadeln på cykeln så att eleven kan ha båda fötterna platt på marken medan de sitter på sadeln.
Uppmana eleven att i början bara trycka sig framåt på cykeln med hjälp av både fötterna. Idén är att
nybörjaren i sin egen takt ska kunna få en känsla för cykeln. När eleven har fått lite självförtroende,
uppmana henne/honom att skjuta iväg med båda fötterna samtidigt och försöka rulla framåt med
fötterna i luften. När du ser att cyklisten kan rulla fram en tre-fyra meter utan att röra marken är det
dags att gå vidare till steg två. Se upp för att en del kan cykla iväg efter bara ett par minuters
balansövning, då gäller det att fånga upp dem och gå igenom nästa övning direkt.

Bild 8: Balansövningen
Problem som kan spöka
Det finns några vanliga problem som kan dyka upp under balansövningen, ett är att eleven bara
rör marken med en fot medan den andra foten vilas på pedalen. Cykeln lutar om eleven bara
använder en fot och hon/han hittar inte balanspunkten. Sätt dig på en cykel och visa vad du menar
med båda fötterna.
Många vill försöka cykla iväg innan de har fått känslan för balansen och tycker att övningen är för
enkel. Det är inget problem att gå vidare till nästa steg med dessa elever och återgå till
balansövningen sedan.
Ett tredje problem är andra som vill hjälpa till. De flesta tror att man lär någon att cykla genom att
springa bakom och hålla i. Detta hjälper inte om eleven inte har hittat balansen, men det finns inget
som hindrar att eleven kan hitta balansen medan någon annan springer bakom och håller. Så länge
eleven känner sig trygg och de som hjälper till är beredda att springa låter vi detta pågå. Även om
metoden inte är den mest effektiva ökar elevens självförtroende för varje minut denne sitter på en
cykel, och det stöd eleven får från vänner eller familj som hjälper till är också mycket positivt.
Alla dessa problem kan undvikas i fall läraren skruvar loss pedalerna innan balansövningen, men
vi fann det onödig krångligt och de problem som inträffade var inte stora nog att göra det värt
besväret.
Steg 2 - Bromsövningen
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Att man måste trampa framåt för att fara iväg är självklart för de allra flesta men att man trampar åt
andra hållet, bakåt, för att stanna är inte alls självklart. Vänd cykeln upp och ned och visa bromsens
funktion för eleven. Sedan, med cykeln vänd åt rätt håll, visa frambromsens funktion men betona att
frambromsen ska användas försiktigt eftersom den bromsar mer tvärt än bakbromsen. Gå med
cykeln och visa hur bakhjulen flyger upp i luften när man drar åt frambromsen hårt.
Be sedan eleven sätta sig på cykeln med fötterna på pedalerna medan du håller i cykeln vid styret
och har framhjulet mellan benen, dock utan att hålla fast hjulet. Bevisa för eleven att du utan
problem kan stödja henne/honom på det viset. Få eleven att trampa ett halvt varv framåt och sedan
trampa bakåt och bromsa. Övningen går fort och eleven är färdig att gå vidare när du känner att
hon/han kan trampa framåt med tillräckligt mycket kraft och förstår vad som händer när man
trampar bakåt. Dra cykeln i färdriktningen samtidigt som eleven bromsar, då känner du att denne
bromsar effektivt.

Bild 9: Bromsövningen
Problem som kan spöka
Det största problemet som uppstår är att eleven inte förstår, alla våra elever har haft ett annat
första språk än svenska, och ord som bromsa och trampa är inte de ord man lär sig först i ett nytt
språk. Ha tålamod och var inte rädd att hoppa på cykeln själv och visa vad det är du faktiskt menar
medan en annan instruktör håller i cykeln.
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Steg 3 - trampa iväg
När eleven har visat sig kunna balansera på cykeln och förstår bromsens funktion är det dags att
trampa iväg. Här är det lämpligt att höja sadeln lite grann. Nu behöver eleven inte kunna nå marken
med hela foten. Är sadeln för låg kan eleven däremot ha problem med att trampa runt.
Om cykeln har flera växlar, börja med att kontrollera att den är i en låg växel. Inled sedan med att
visa hur man får pedalen i rätt position för att starta. Enklast är att få eleven att rulla bak lite tills
pedalen kommer upp till den rätta positionen, det vill säga klockan två.

Bild 10: Optimal pedalposition vid start
Sätt dig på en cykel och visa att de ska trampa iväg på den upphöjda pedalen samtidigt som de
trycker ifrån med den andra foten som står på marken. Visa tydligt att man kan rulla flera meter på
det första tramptaget och att det finns gott om tid att hitta den andra pedalen med foten. Visa också
att när man trampar hela vägen ned med en pedal kommer den andra pedalen att åka upp och att den
alltid hamnar i exakt samma position.
Nu får eleven sätta sig på cykeln och trampa iväg medan du stödjer henne/honom genom att hålla i
pakethållaren. Du ska bara hålla cykeln för att stödja balansen. Du ska absolut inte trycka eleverna
framåt, de måste lära sig att trampa själva. Som instruktör är ambitionen att hålla i så lite som
möjligt. Så snart eleven får lite fart ska du börja släppa så mycket du vågar. Om du håller i för hårt
kommer eleven inte att själv känna av balansen. När du kan, släpp helt men följ med så att du kan
hålla i igen ifall eleven börjar tappa balansen. Om eleven verkligen inte kommer igång kan hon/han
återgå till balansövningen en stund.

Bild 11: Ge stöd genom att hålla i pakethållaren
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Efter ett tag kommer du bara att behöva ge stöd medan eleven startar och kan släppa helt när
hon/han har kommit igång. När eleven kan cykla iväg med bara lite hjälp i början ska instruktören
helt sluta att hålla i. Eleven måste då lära sig att starta för egen maskin. Här gäller det att jaga bort
alla som vill hjälpa till att hålla. Någon gång måste cyklisten börja cykla själv och det är nu det
gäller.
Detta är den enda del i kursen som kan vara fysiskt ansträngande för instruktören, men det är den
klart mest givande. Ögonblicket som eleven cyklar själv för första gången är guld värd.
Problem som kan spöka
Det är nu som det är bra att vara två instruktörer. Dels kan man avlasta varandra med att springa
och hålla i, dels är det när man springer bakom en cyklist svårt att se vad cyklisten gör för fel. Det
finns några vanliga fel som i sig är ganska lätta att åtgärda, det viktigaste är att observera vad det
egentligen är som studenten gör som hindrar att hon/han cyklar iväg.
Ett mycket vanligt problem är att eleven har svårt att trampa runt och istället trampar upp och ned.
Detta kan normalt åtgärdas genom att förklara för eleven om denne inte förstått tekniken, förklara
att allt det viktigaste på en cykel är runt, och att de också måste trampa med en cirkulär rörelse.
Visa genom att dra pedalerna runt med handen och eventuellt även lägga cykeln upp-och-ner och
visa hur pedalerna ska gå runt. En svårighet att trampa runt kan även bero på att sadeln är för låg.
Ju kortare en cyklist är desto mer måste hon/han böja på knäna när hon/han trampar. Exempelvis
kan en ovanligt kort kvinna med dålig kondition ha mycket svårt att trampa runt.
Ett annat vanligt problem är att eleven blir fixerad av att fästa blicken ned mot cykeln. Detta verkar
ha en negativ effekt på balansen hos en del elever. Ge eleven ett mål att sikta på, på andra sidan
planen och förklara att hon/han ska lyfta blicken mot målet. Även om balansen inte skulle påverkas
negativt av att fästa blicken på cykeln finns det självklart säkerhetsaspekter med att alltid se vart
man är på väg.
Det kan också hända att eleven inte fullt ut litar på instruktörens förmåga att stödja henne/honom.
Ofta kan detta resultera i att eleven inte vågar trampa tillräckligt hårt för att få upp farten, eller att
så snart hon/han kommer upp i tillräcklig fart får hon/han panik och antingen sätter ned fötterna
eller bromsar. Hela lär-dig-cykla processen bygger i stor utsträckning på elevens förtroende för
instruktören. Rädslan är förvisso psykologisk men den är inte mindre verklig för det. Om eleven inte
litar på att instruktören kan stödja henne/honom är det bara att öka det stöd eleven får genom att
vara två instruktörer som håller. Vi fann också vid detta steg att en storväxt man kan ge mer
förtroende än en mindre kvinna. Om instruktören har ungefär samma eller större kroppsvikt som
eleven kan man även byta plats med eleven och låta denne hålla i. Det krävs inte särskilt mycket
kraft att hålla en cyklist uppe men man måste prova själv för att inse hur lätt det är.
Som instruktör, är det viktigt att hålla rätt i pakethållaren så att du inte kan fastna och skadar dig
om cykeln välter, för det kan den göra även om man håller i.
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Många elever kan vara väldigt stela och kan eller vågar inte luta in i svängarna. De vill hålla
cykeln helt rak i 90 graders vinkel mot marken. Om instruktören ber eleven att stiga av cykeln kan
man visa vad som händer när man leder cykeln vid sadeln. Lutar man cykeln lite grann åt ett håll
så svänger cykeln åt samma håll. Instruktören kan även cykla runt eleven för att visa hur cykeln
lutar när man svänger. Obs se till att inte ramla själv.

Bild 12: Visa hur cykeln lutar när man svänger
Det är i den här fasen som eleverna kommer att börja ramla. Dels kan cykeln välta även om någon
håller i, dels måste eleverna få börja cykla helt själva och kan då naturligtvis tappa balansen och
ramla. I båda fallen, framförallt det första, går det vanligen mycket långsamt och leder på sin höjd
till lite skrubbsår, oftast inte ens det. Enligt vår erfarenhet är de flesta inställda på att de kan ramla
och tar det inte så allvarligt, men det är ändå viktigt, för både elev och instruktör, att vara
förberedd på att detta kan hända. Det är en naturlig del av inlärningsprocessen och inte på något
sätt ett misslyckande. Att trilla kan även öka självförtroendet när det visar sig inte vara så farligt
som eleven hade inbillat sig.
Nu börjar det
Dessa tre steg kommer att ge ett mycket bra resultat för de flesta nybörjare. Cyklisten kan nu starta
för egen maskin, cykla en längre sträcka och förstår att det finns broms på cykeln. Nu kan man
börja lära ut hur man cyklar på riktigt. En nybliven cyklist som har klarat av dessa tre steg kommer
att, med rätta, vara stolt över sig själv. Hon/han vill fortsätta cykla och det är mycket viktig att
instruktören också fortsätter. Det skulle vara bättre att aldrig börja lära någon cyklande om
man slutar när cyklisten precis har börjat cykla själv.

14

4. Fas två: När man rullar

Bild 13: En vinglig nycyklist
En nybliven cyklist kan liknas vid ett småbarn som precis har lärt sig att gå. Vingliga är de. I början
finns det inte mycket att göra som instruktör. Eleven behöver helt enkelt tid för att öva upp
balansen. När du ser att eleven börjar cykla med flyt kan man börja med övningar.
Stoppövning
Instruktören ber helt enkelt eleven att stanna när de cyklar förbi. Observera noggrant vad eleven gör
för att stoppa cykeln. Övningen går ut på att nycyklisten ska lära sig att bromsa med fotbromsen,
vilket inte är självklart i början. Det naturligaste för en nybörjare är att försöka stanna genom att
sätta ned fötterna. Det är mycket viktigt att bryta denna farliga vana. Om eleven inte använder
fotbromsen, säg till, förklara och visa gärna själv vad du vill att de ska göra. Förklara också att de
inte behöver ha panik när de stannar. Det finns gott om tid att sätta ned foten efter att cykeln har
slutat röra sig.
När du ser att eleven bromsar på rätt sätt kan du skapa en stopplinje på planen. Om det inte finns en
färdig markering, rita ut en med krita eller vetemjöl. Säg till eleven att linjen representerar en röd
trafiksignal och att hon/han ska stanna så nära framför strecket som möjligt varje gång hon/han
cyklar runt. Att kunna stanna är mycket viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Att trampa bak när
man vill stanna är något som måste nötas in.

Bild 14: Rätt fotposition vid bromsning
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Alla nybörjare har svårt att starta i början. Stoppövningen gör att eleven samtidigt måste träna på att
trampa i väg. Förklara att om man har fötterna i rätt position när man bromsar in kommer pedalerna
att vara på rätt plats för att kunna trampa iväg igen.
Påminn eleven om den rätta metoden att starta om hon/han har problem. Om eleven däremot inte
har några problem att starta, låt henne/honom vara även om hon/han inte använder samma metod
som vi rekommenderar.
Se sig om och cykla med en hand
Under tiden som du kör övningen med stopplinjen kan du börja be att eleven vänder snabbt på
huvudet för att se vad som händer bakom. Du kan inte förklara för många gånger vikten av att se sig
om i trafiken. Nästa steg är att få eleven att lyfta ena handen ifrån styret medan hon/han cyklar.
Målet är att lära sig göra handsignaler, men det är bäst att börja med att bara lyfta handen några
centimeter från styret.

Bild 15: Trafikövningar på skolgården
Med tiden kommer dessa övningar tillsammans med mer cykeltid att ge eleven ökat självförtroende
på cykeln. När du är säker på att eleven inte försöker sätta ned fötterna när hon/han vill stanna kan
du gå vidare.
Med fem nybörjarcyklister, alla på olika nivåer, cyklande runt på ett begränsat område kan det bli
ganska kaotiskt. Detta är mycket positivt. Man måste lära sig att vara uppmärksam på omgivningen
som cyklist och lite kaos i begränsade mängder i omgivningen är bra träning. Instruktören får också
chansen att observera hur eleverna bromsar spontant för att undvika en krock och kan försäkra sig
om att de har lärt sig bromsa rätt.
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Backövning
Att cykla ned för en backe är en härlig upplevelse tycker de flesta cyklister. Men för en nybörjare
upplevs det ofta som otäckt och skrämmande när cykeln själv börjar rulla nedför en backe. Därför
är det viktigt att börja med en backe som är så lite skräckväckande som möjligt. Den ska inte vara
brantare än att cykeln precis börjar accelerera (mindre än 1 % lutning). Den ska vara rak och utan
hinder.

Bild 16:I en lämmplig nybörjarbacke är
lutningen nästan osynlig
Hittills har allt bromsande varit för att stanna. I trafiken däremot använder en cyklist oftast bromsen
för att kontrollera farten och inte för att stanna helt. Förklara detta för eleven innan ni försöker er på
backövningen. Förklara sedan att du vill att eleven ska cykla nedför backen samtidigt som hon/han
bromsar och håller samma fart som du när du går raskt bredvid. Visa också genom att själv cykla
och bromsa nedför backen. Uppmärksamma eleven på vilken placering du har på pedalerna när du
bromsar, med vevarmarna horisontalt eller diagonalt och inte vertikalt. Se Bild 13
När du utför övningen, förklara att vid problem kan eleven använda handbromsen, men att du vill
att hon/han lär sig fotbromsen först och främst. Efter att eleven har bevisat att hon/han kan använda
fotbromsen för att kontrollera hastigheten medan du går bredvid kan du låta eleven öva själv. Börja
efter ett tag uppmana eleven att cykla nedför sluttningen utan att bromsa alls om hon/han vill.
Liksom den tidigare stoppövningen har backövningen en dubbel funktion. Samtidigt som eleven lär
sig cykla nedför får hon/han öva på att cykla uppför. Uppmana eleven att försöka stå upp och
trampa. Det är lättare för eleven att lära sig att stå upp på pedalerna när det finns motstånd från
backen. Det är dock inte nödvändigt att eleven lär sig stå upp när hon/han cyklar. Många tycker att
det är omöjligt svårt i början, och det utgör inget hinder för att gå vidare till nästa övning om eleven
inte klarar av att stå och cykla. Om cyklarna som används har växlar är det nu dags att förklara hur
de fungerar om du inte redan har gjort det.
Nästa steg är att repetera backövningen fast i en brantare backe. Istället för att uppmana eleven att
rulla fritt ned för den branta backen, uppmana henne/honom att bestämma hastigheten själv utifrån
vad hon/han känner sig bekväm med.
Det är backövningen som är instruktörens revansch på allt springande bakom du fick göra i början.
Nu är det elevens tur att svettas. Tänk på att en nybörjarcyklist inte är van att cykla och blir trött
mycket fort. Kom ihåg att du inte har misslyckats som lärare om eleven tycker det är smidigast att
hoppa av cykeln och gå upp för backen. En helt godkänd teknik enligt lagen.
När eleven klarar av den branta backen utan bekymmer är grundkursen färdig. Eleven behärskar
cyklande tillräckligt bra för att kunna lära sig hur man använder cykeln i verkligheten.
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5. Fas tre: Ut i trafiken

Bild 17: Börja på lugna gator
Målet med kursen är så klart inte att lära någon att cykla runt på en skolgård. För att kunna dra nytta
av cyklandet måste nybörjarcyklisten ut i trafiken. Här rekommenderar vi att du som instruktör
bedömer själv vad som behövs utifrån lokala förhållanden. Fysikens lagar kring cyklande är de
samma oavsett om man befinner sig i Norrlands inland, eller i en mångmiljonstad. Hur man ska bete
sig på cykeln i trafiken däremot varierar kraftigt beroende på platsen. Ett annan variabel som spelar
roll är vad nybörjarcyklisten vill använda sina nya färdigheter till. Vill de bli cykelbud i New York,
eller göra kortare utflykter på cykelbanan med barnen? En annan sak att tänka på är att utveckla
elevens lokalkännedom om kursen drivs i samma område som eleverna bor i. Hur cyklar man till
affären eller biblioteket?

I praktiken
Det är lämpligt att börja lägga in trafikövningar tidigt i kursen medan deltagarna är kvar på
nybörjarplanet. Det passar även bra att varva trafikövningar med backövningen eftersom det är
mindre ansträngande. Det är lätt att rita ut tillfälliga markeringar på planen med krita eller mjöl.
Bild 19 Skapa olika sorters korsningar och förklara och visa eleverna hur de ska hantera dem.
Använd fantasi och ta vara på platsens egenskapar och det som finns till hands för att skapa
hinderbanor. En plaststol funkar lika bra som en trafikkon.
Så snart eleven klarar av backövningen som finns beskriven i kapitel tre föreslår vi att ni försiktigt
börjar öva på lugna gator där det nästan inte finns någon trafik. Börja med att ta kortare utflykter
med eleverna där en av instruktörerna cyklar först och en cyklar bakom och observerar vad eleverna
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gör och rättar dem vid behov. Stanna ofta och förklara hur olika trafiksituationer ska hanteras när ni
möter dem. Det funkar bra om en instruktör förklarar medan den andra visar hur situationen ska
hanteras. Försöka hitta så många olika typer av korsningar som möjligt i närområden. Visa också
olika sorters vägunderlag och förklara att grus eller fallna löv kan vara hala.
Det är vidare viktigt att visa var man ska placera sig på vägen. När en nycyklist möter en bil på en
lugn väg kommer de att cykla mot vägkanten och oftast stanna. Att hålla sig till höger och fortsätta
cykla är inte en självklarhet. Samtidigt som instruktören förklarar vikten av att hålla sig nära den
högra vägkanten ska man också betona att inte cykla alltför nära kanten. Visa vad som händer om
cykeln kommer emot kantstenen och hur framhjulen fastnar. Varna också för att bildörrar kan
öppnas när en parkerad bil körs om. Vi rekommenderar att cyklisten håller ett avstånd av 70-80
centimeter från vägkanten och 1-1,5 meter från parkerade bilar. Förklara för eleverna att de ska
flytta ut i körfältet, efter att de har tittat bakåt, en bra bit innan de kommer till en parkerad bil och
inte plötsligt svänga ut utan att ha kollat bakom först.

Bild 18: Lämplig avstånd från kanten

Bild 19: Lämplig avstånd från parkerade bilar

Efterhand som eleverna får ökat självförtroende kan man börja leda utflykterna mot mer och mer
trafikerade platser. Tänk på att det är en sak att starta på cykeln när man befinner sig på en lugn
plats utan trafik, och en helt annan sak att kunna starta när man ska ta sig över en bevakad
cykelövergång där en rad bilar står och brummar ivrigt och det finns en tidspress. När du ska ta en
grupp elever över vägen vid ett trafikljus är det bäst om en av instruktörerna stannar mitt i vägen
och blockerar den i fall signalen skulle växla innan alla har hunnit över. Som en gammaldags
skolövergångsvakt.
Den största utmaningen som förekommer är inte att få nycyklisten att vara försiktig. Problemet är
istället att få henne/honom att våga ta plats. Alla länder har i stort sett liknande trafiklagstiftning
men i praktiken är de överlevnadsstrategier en oskyddad trafikant tvingas använda minst sagt
varierande från land till land. I många utvecklingsländer fungerar trafiken efter principen att största
fordonet alltid har företräde. Lastbilar, bussar och bilförare förväntar sig att alla andra trafikanter
ska hålla sig undan. Var eleven kommer i från spelar roll här. Vilket trafikvett lärde de sig som barn?
Det är lika viktigt att cyklisten vet när de har företräde som när de ska ge företräde om de ska kunna
fungera i trafiken. Men betona vikten av ögonkontakt med andra trafikanter och försiktighet
även när man har företräde.
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Och i teorin
Det är inte särskilt många trafikregler en cyklist behöver komma ihåg. Men en cykelkurs skulle inte
vara komplett utan en genomgång av vad som gäller för cyklister enligt lagen. I kursens teoridel har
vi också lagt in en det trafikvett och -etikett och lokala problem som timmertransporter i Norrland
och spårvagnsspår i Göteborg. Vi kommer inte gå in på lokala förhållanden här utan återger endast
de generella råd som gäller överallt.
Hur instruktören väljer att presentera teoridelen kan variera, språk kan vara ett problem. Försök
hålla informationen så enkel och lättförståelig som möjligt. Uppmana till försiktighet men var noga
med att inte överdriva riskerna. De positiva hälsoeffekterna av regelbundet cyklande är betydligt
större än risken att skada sig och brist på motion är ett stort problem hos många kvinnor med
utomeuropeiskt ursprung.
Följande är det vi bedömer är det absolut minsta som bör tas upp.
Se dig omkring: Det är så självklart att det är lätt att glömma bort. En uppmärksam cyklist är en
säker cyklist. Detta kan du inte upprepa för många gånger.

Bild 20: Viktig men ljus och reflex
Synas på cykeln: Om det viktigaste är att vara uppmärksam är det näst viktigaste att andra
trafikanter ser dig. Här är det bra att rada upp vad lagen kräver ska finnas på en cykel. Vit reflex
fram, röd reflex bak och gul eller orange på sidan. När det är mörkt ute ska cyklisten också har ljus
fram (vitt) och bak (rött). Förklara att andra trafikanter endast krockar med cyklister de inte har sett.
Andra krav på utrustning: Förklara vikten av att underhålla cykeln. Både lagen och förnuftet
kräver att cykeln har fungerande broms. En ringklocka tillhör också lagstadgad cykelutrustning.
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Grundläggande trafikregler: Att alltid använda cykelbana om den finns eller stanna vid rödljus
förstår de flesta redan. Men att alltid hålla till höger vid mötande trafik, alltid köra om andra
trafikanter på vänstersidan och att aldrig köra om mitt i en korsning är viktigare att betona. Vidare
hör också en förklaring av olika sorters korsningar till. Som högerregeln där trafik som kommer
från höger får företräde vid omarkerade korsningar. Vi förklarar också vad några få relevanta
trafikskyltar betyder.

Några av de viktigaste trafikskyltarna för cyklister
Hjälmar: Det skadar inte om cyklisten har en hjälm på sig, vi rekommenderar att alla våra elever
fortsätter att bära hjälm när de cyklar. Vidare påpekar vi att barn under 15 år enligt lagen måste ha
hjälm på sig. Många av våra studenter har barn. Förklara att det är de som föräldrar som ansvarar
för att barnen bär hjälm och att det är lättare att övertyga barnen att behålla hjälmen på sig om
föräldrar föregår med gott exempel och använder hjälm själva.
Se dig omkring: Vissa saker kan, som vi tidigare har sagt, inte repeteras för många gånger.

Bild 21: Se dig omkring!
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6. Att arrangera cykelkurser – något att tänka på
Innan vi slutar kommer vi att kortfattat ta upp några saker som inte hör till själva cykelutbildningen
men som är relevanta om man ska driva cykelkurser.

Konsten att hitta elever
Det bästa sättet att hitta elever är att driva en kurs. Rykten om cykelkursen kommer att sprida sig
efterhand. Varje gång vi har kört en kurs har vi haft fler som vill vara med när vi slutade än när vi
började. Det är många därute som vill lära sig att cykla. Däremot kan det vara svårt att hitta en
grupp att börja med. Ett tips är att kontakta lokala föreningar och fråga om intresse finns. Det kan
också vara bra att gå ut i närradio och om möjligt andra medier, exempelvis Metro som läses av
många, med information om cykelkursen. Det räcker att finna en person som vill lära sig och som
har ett stort socialt nätverk för att få igång första gruppen. Så snart du har en grupp elever gäller det
att sätta igång. Den som säger sig vilja lära sig idag kanske blir rädd och ändrar sig om kursen inte
snabbt kommer igång.
Ett annat tillvägagångssätt är att kontakta skolor som lär ut svenska till vuxna.
Bli inte frustrerad om det bara finns svagt intresse i början, håll ut och fler elever kommer att hitta
till dig.

Konsten att hitta finansiering
Mycket svårare än att hitta elever är det att hitta finansiering. Den absolut största kostnaden är
instruktörernas arvode, näst efter det kommer inköp av cyklar. Myndigheter säger sig vara positivt
inställda till cykelkurser för vuxna men det är svårt att få dem att betala för det.
Här är ändå några tips vi kan ge för att underlätta att hitta finansiering: Hitta en registrerad förening
att driva projektet genom. Gör en färdig beskrivning av vad du vill göra med en enkel budget. Tänk
på att om du har tur och får finansiering kommer det ofta vara ett mindre belopp än du bad om.
Utgå ifrån de maximala antal klasser som du kan tänka dig att klara av. Sätt också instruktörens
arvode på en rimlig nivå. Att vara cykelinstruktör är ett ansvarsfullt yrke. Sätt inte lönenivån på det
absolut minsta belopp du kan tänka dig att arbeta för. Håll i övrigt ned kostnaderna till ett absolut
minimum.
Skicka vidare din beskrivning till alla du kan komma på som möjliga finansiärer. Myndigheter,
lokalt, regionalt som nationellt är värda att kontakta liksom lokala politiker. Många myndigheter har
ekonomiska bidrag som ska delas ut till projekt inom rätt område, oftast finns det fasta
ansökningsdatum till dessa. Skapa dig gärna en överblick över denna typ av bidrag så tidigt som
möjligt så du vet vilka datum du har att rätta dig efter i ansökningsprocessen. Det är även möjligt att
få sponsring från lokala företag. Nyckelord att tänka på är, miljö, integration, folkhälsa och lokala
utveckling.
När du har fått beslut om finansiering kontrollera noggrant att du faktiskt kan driva verksamheten
med det anslag du fått. Gör upp en likviditetsbudget. (En budget som sammanställer när du får in
pengar med när du måste betala ut dem.) Först när du är säker på att projektet kan genomföras
tackar du ja till pengarna. Du kan bli återbetalningsskyldig. Begränsat stöd i olika form kan finnas
hos lokala föreningar, Studiefrämjandet och Hyresgästföreningen har till exempel både varit mycket
positivt inställda till cykelutbildningar.
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Det bästa är kanske att slippa allt som har med pengar att göra. Om du har tid och råd att lägga ett
par timmer på kvällen två gånger i veckan som volontär cykellärare funkar det utmärkt. Att vara
cykellärare är ett mycket givande yrke men det är också en mycket givande hobby. Oerhört mycket
roligare och betydlig mer hälsosamt än att vara soffpotatis.

Slutord
Vi hoppas att du med hjälp av de tidigare kapitlen har fått den information du behöver för att lära
någon att cykla eller driva en egen cykelkurs. Vi hoppas också att materialet har varit inspirerande
och att du nu brinner för att hoppa upp och lära andra att cykla. Det är mycket givande att dela med
sig av kunskap. Kom ihåg att om dina elever kommer från andra kulturer kommer de att besitta
andra värdefulla kunskaper som är lika främmande för dig som cyklandet var för dem innan
cykelkursen. Att lära någon som kommit ny till Sverige att cykla handlar mer om integration än
trafiksäkerhet eller miljö. Integration är en tvåvägs process, låt dig själv integreras under kursens
gång. Var inte rädd.

Bild 22: Nybliven cyklister i Bräcke
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Club Global - “Project Network With A Global Perspective”
Club Global är en politiskt och religiöst obunden ideell förening och ett
”Projektnätverk med Globalt Perspektiv”. Club Global avser att vara en
förening och ett forum som arrangerar aktiviteter och projekt med fokus på
globala frågor inom områdena: utbildning & aktivt medborgarskap, kultur
& livsstil, miljö & hållbar utveckling, utbildning och projektkunskap.
Föreningen har som mål att bedriva verksamhet i Sverige men även att
utvecklas mot skapande av Club Global-grupper i andra länder, minst en i
varje världsdel. Idag 2011 har föreningen fyra Club Global-grupper som
finns i länderna: Sverige, Pakistan, Bangladesh och Gambia.
Mål och syften för föreningen är bl.a.:
Att stimulera det 'globala civila samhället' i Sverige och världen genom
aktiviteter och projekt inom områdena: kultur, natur, och utbildning med ett
globalt perspektiv.
Att skapa mötesplatser inom det lokala och globala civila samhället för
dialog, diskussion och samarbeten mellan grupper och kulturer för att
motverka utanförskap, segregation och konflikter.
Club Global har tidigare arrangerat projekt som:
EU Youth in Action: “Diversity & Citizenship” i samarbete med ADIF,
Cognac, FRANCE Mars-April 2009.
Studiecirkel: Föreningsutveckling. Göteborg, SWEDEN, Juni 2010.
ZIRQS konst & kreativitetsgrupp: Konstmöten, Göteborg, SWEDEN.
2008-2009.
Volontärpool för aktiva medborgare. Pakistan. 2008.
Trädplanteringsprojekt av ungdomar. Pakistan 2009.
Klimatsamtal med ungdomar. Bangladesh. 2008.
Utbildningsdag ”Chans - Mänskliga Rättigheter 60 år”, i samarbete med
Göteborgs Fn-förening. Världskulturmuseet, Göteborg, 2008.
”Globala Ekon – Kultur & Naturfestival” på Universeum, Göteborg, 2007.
Kontakt & Information:
Hemsida: http://www.clubglobalnetwork.wordpress.com
Postadress: Club Global, Box 114 10, 404 29 Göteborg

Bilaga 2. Sammanställning av utvärderingen
Hur fick deltagarna reda på att kursen skulle hållas?
I Bräcke var kommunen och information från en vän/bekant de informationsvägar som nämndes.
För de öppna kurserna i Biskopsgården fanns fler informationsvägar. Även här fanns muntlig
information med, det var den vanligaste informationsvägen. Men ett par hade även sett uppsatta
lappar om kurserna och en nämnde den Familjekväll som ordnades i bostadsområdet strax innan
kurserna satte igång som informationskälla.
Varför lära sig att cykla?
I Bräcke svarade man i första hand för att det är roligt och trevligt att cykla. Även många i de öppna
grupperna och på SVEAS lyfte fram att det är roligt att cykla. Det flest tog upp i
Göteborgsgrupperna var dock hälsoeffekterna. Att cykla är bra gymnastik, hälsosamt och bra för
hela kroppen. Några sa också att de ville använda cykeln när de handlade eller för att transportera
saker, eller skjutsa barn. Att cykla är ett bra sätt att transportera sig själv som är billigare än både bil
och spårvagn kom också fram. Några ville också lära sig för att kunna cykla med sina barn och
hjälpa dem. Att det är ett miljövänligt transportmedel nämndes också.
Hade deltagarna cyklat förut?
I Bräcke hade tre av fem cyklat förut, och tre av fem hade även tillgång till en cykel. I den öppna
kursen hade ingen av respondenterna cyklat förut, en hade tillgång till cykel. I SVEAS-gruppen
hade en del tillgång till cykel men de flesta inte. I många fall hade deras barn cykel men inte de
själva. Några sa att de ville skaffa cykel.
Kommer deltagarna fortsätta att cykla?
I stort sett alla i alla grupper sa att de kommer att fortsätta att cykla. Undantaget endast en eller ett
par som inte hann komma igång riktigt under kursens gång.
Vad var det svåraste att lära sig?
I Bräcke tyckte deltagarna att det svåraste var att lära sig cykla i nedförsbacke, eller att cykla på
vägen. I den öppna gruppen i Biskopsgården däremot tyckte de flesta deltagarna att det svåraste var
bromsen och/eller balansen. En respondent menade att det inte var svårt att lära sig bara man vågar,
även hon hade dock lite problem med bromsen.
Fick deltagarna tillräckligt mycket kunskaper om trafikregler för cyklister?
I Bräcke tyckte gruppen att de fick tillräckliga kunskaper under kursens gång. I den öppna gruppen
däremot hade alla velat ha mer information. En av respondenterna kommenterade dock att hon bara
varit med på tre tillfällen. Det kan nämnas att efter att utvärderingen var klar fick alla som kommit
ett häfte med information om trafiksäkerhet för cyklister.
I SVEAS-gruppen tyckte många att de inte fått tillräcklig information om trafiksäkerhet under
kursens gång, men i anslutning till utvärderingen höll vi även en föreläsning i trafiksäkerhet och
delade ut vårt trafiksäkerhetshäfte. Efter uttryckte många att de nu fått den information de behövde.
Trafiksäkerhetshäften lämnades även till lärarna så att de deltagare som inte var närvarande under
dagen skulle få ett.
Tyckte deltagarna att de fick tillräckligt många lektioner?
I Bräcke varierade svaren, någon tyckte att det räckte medan några hade velat ha fler lektioner.
Även i SVEAS-gruppen tyckte man olika, några var nöjda, andra ville ha fler. Delvis berodde detta
på om man haft möjlighet att vara med på de flesta lektionerna eller om man missat en del. En sa
också att hon kanske skulle behöva lite mer råd, men att hon i övrigt kunde öva själv. I den öppna
gruppen ville alla ha fler lektioner. Flera sa att runt 10 hade varit lagom, men att de inte kunnat vara
med på såpass många. Vädret gavs av en respondent som förklaring. Utöver fler lektioner var det

ingenting som respondenterna saknade i kursen.
Åsikter om kursen som helhet och om instruktörerna
Deltagarna ombads att sätta poäng på kursen på en skala från 1-5 där 1 var väldigt dåligt och 5 var
väldigt bra. I Bräcke satte alla 5:or i den öppna gruppen satte drygt hälften 5:or och resten 4.or.
Instruktörerna fick kommentarer som snälla och jättebra. Att vi som instruktörer kan ha påverkat
svaren genom att vara där under utvärderingen är naturligtvis möjligt.
Alla sa också att de skulle kunna rekommendera kursen för andra.
Om deltagarna
Några frågor ställdes också om deltagarna själva. Bland annat om deras resvanor.
Ressätt
I Bräcke var det vanligaste sättet att transportera sig med bil. I den öppna gruppen kollektivt. Gång
och bil kryssades även för av en respondent vardera.
Alla i Bräcke-gruppen uppgav att de kommer att ändra sina resvanor efter kursen och börja cykla
mer.
Körkort och bil
Ingen i någon av grupperna uppgav att de hade körkort.
Bräcke-gruppen och den öppna gruppen fick också frågan om de hade tillgång till bil i hushållet,
vilket majoriteten av dem inte hade.

Bilagor 3: Pressklipp

Club Global - “Project Network With A Global Perspective”
Club Global är en politiskt och religiöst obunden ideell förening och ett
”Projektnätverk med Globalt Perspektiv”. Club Global avser att vara en
förening och ett forum som arrangerar aktiviteter och projekt med fokus på
globala frågor inom områdena: utbildning & aktivt medborgarskap, kultur
& livsstil, miljö & hållbar utveckling, utbildning och projektkunskap.
Föreningen har som mål att bedriva verksamhet i Sverige men även att
utvecklas mot skapande av Club Global-grupper i andra länder, minst en i
varje världsdel. Idag 2011 har föreningen fyra Club Global-grupper som
finns i länderna: Sverige, Pakistan, Bangladesh och Gambia.
Mål och syften för föreningen är bl.a.:
Att stimulera det 'globala civila samhället' i Sverige och världen genom
aktiviteter och projekt inom områdena: kultur, natur, och utbildning med ett
globalt perspektiv.
Att skapa mötesplatser inom det lokala och globala civila samhället för
dialog, diskussion och samarbeten mellan grupper och kulturer för att
motverka utanförskap, segregation och konflikter.
Club Global har tidigare arrangerat projekt som:
EU Youth in Action: “Diversity & Citizenship” i samarbete med ADIF,
Cognac, FRANCE Mars-April 2009.
Studiecirkel: Föreningsutveckling. Göteborg, SWEDEN, Juni 2010.
ZIRQS konst & kreativitetsgrupp: Konstmöten, Göteborg, SWEDEN.
2008-2009.
Volontärpool för aktiva medborgare. Pakistan. 2008.
Trädplanteringsprojekt av ungdomar. Pakistan 2009.
Klimatsamtal med ungdomar. Bangladesh. 2008.
Utbildningsdag ”Chans - Mänskliga Rättigheter 60 år”, i samarbete med
Göteborgs Fn-förening. Världskulturmuseet, Göteborg, 2008.
”Globala Ekon – Kultur & Naturfestival” på Universeum, Göteborg, 2007.
Kontakt & Information:
Hemsida: http://www.clubglobalnetwork.wordpress.com
Postadress: Club Global, Box 114 10, 404 29 Göteborg

