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Indledning
Denne evalueringsrapport udgør et af produkterne i projektet Cykling gennem leg og læring Et innovationsprojekt i folkeskolen.
Evalueringsrapporten forholder sig overvejende til projektforløbet, der indeholder Cykelbyg & Design i den
praktiske projektuge. De to øvrige temaer Cykel & Motion og Cykel & Kost er sammen med Cykelbyg &
Design kortfattet evalueret i rapporten: FOLKESKOLEN CYKLER - Cykling gennem leg og læring - Et
innovationsprojekt i folkeskolen på siderne 14 - 16 . Der udarbejdes efterfølgende en artikel til et
videnskabeligt tidsskrift om den pædagogiske metode og resultaterne af projektet.
I hovedrapportens afsnit 1. Introduktion og formål skrives følgende:
Projektet ”Cykling gennem leg og læring – et innovations- og læringsprojekt i folkeskolen”
er udviklet i 2012-2013 i et samarbejde mellem Furesø Kommune, Aalborg Universitet
Campus Esbjerg, Cykelstalden.dk, Bicycle Innovation Lab.
Vejdirektoratets Cykelpulje har ydet et væsentligt tilskud til projektet, og to skoler i
Furesø Kommune har afprøvet konceptet i sommeren 2013.
Formål
Den formelle beskrivelse af formålet med projektet er at ”udvikle et undervisningskoncept til folkeskolen, der fremmer cyklisme og værdsættelse af cyklismens positive
konsekvenser, giver indsigt i cykelteknologi og fremmer evne til innovation”.
Sagt på en anden måde: Projektet er resulteret i et bud på, hvordan folkeskolen kan
udvikle fremtidens sunde cyklister, skabe innovative elever og give nogle af de mindst
motiverede elever en oplevelse, der kan vække deres interesse for at lære.
Projektet og folkeskolereformen
Udviklingen af undervisningsforløbet er tilfældigvis ramt lige ind i debatten om den nye
folkeskolereform. Kernen i debatten har været ønsket om at løfte elevernes faglige
niveau gennem mere undervisningstid. Også andre undervisningsformer og ønsket om
ikke at tabe elever, især drenge, i undervisningssystemet har tegnet debatten. Samtidig
har der været fokus på folkeskolens evne til at lære eleverne at tænke kreativt og at
omsætte kreativiteten til innovation.
Udover ønsket om at bruge cyklen som afsæt for mere sundhed og innovation i
folkeskolen er undervisningsforløbet derfor også et konkret bud på, hvordan folkeskolen
kan geares til at møde de udfordringer, reformdebatten har rejst.
Grundidéen er netop, at eleverne gennem en kreativ opgave får skærpet deres evne til at
omsætte en idé til et produkt – nemlig en cykel, der ikke må ligne en almindelig cykel.
Det innovative element i projektet er således centralt samtidig med, at elevernes
interesse for og lyst til at cykle vokser.
Tekniske færdigheder
Undervisningen er tilrettelagt ud fra det synspunkt, at man ikke kan være innovativ, hvis
man ikke har færdigheder - i dette tilfælde tekniske færdigheder. Eleverne lærer helt
enkelt om cykelmekanik, og de får den mest basale viden om, hvordan man
vedligeholder en cykel. De lærer også at skille cykler ad og samle dem igen til
anderledes cykelprodukter. Dermed besvarer projektet også spørgsmålet om, hvordan
man kan øge elevernes tekniske interesse og deres interesse for erhvervsfaglige og
tekniske uddannelser.
Pilotprojektet viste, at det alene på grund af lokaleforholdene er vanskeligt at have en hel
årgang 6. klasser til at bygge cykler. Projektugen er derfor blev udvidet med emnerne
”Cykel & Motion” og ”Cykel & Kost ”, hvor der også blev lagt vægt på ikke-boglige
færdigheder, nemlig motion og madlavning.
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Evalueringsrapportens udgangspunkt er således indholdet i introduktionen og de evalueringsparametre,
der er aftalt med Vejdirektoratet.
Evalueringsrapporten skal jfr. bilag 2 i projektbeskrivelsen tage stilling til:










Øgning af cykeltrafikken til skolen
Mindskning af biltrafikken til skolen
Effekt på tryghed på trafikarealerne omkring skolerne
Forbedret fremkommelighed på trafikarealerne omkring skolerne
Lokal forankring af cyklen som transportmiddel
Udvikling af nyt koncept/ny viden, dvs. tværfagligt undervisningsmateriale, der via leg og indlæring
øger børns anvendelse af cyklen og fastholder denne
Teknologiforståelse og innovation, dvs. udvikling af elevers evne til teknologiforståelse, evne til at
få ideer og omsætte idéer til virkelighed
Kommunikation og formidling
Reduktion af CO2 og sundhedsmæssig effekt

Evalueringsrapporten indeholder udover resultatet af flere spørgeskemaundersøgelser også mere
kvalitative vurderinger fra lærerne og eleverne af projektets forløb. Rapporten afsluttes med en
sammenfattende konklusion.
For at sætte rapportens konklusioner i perspektiv i forhold til den periode, som projektet blev afviklet i, er
det vigtigt at konstatere, at projektet blev kraftigt påvirket af arbejdet med Folkeskolereformen og ikke
mindst lærernes og KLs konflikt, som blandt andet betød, at første del af afprøvningen af
undervisningsmaterialet på Solvangskolen fandt sted lige op til konfliktens lockout, der begyndte i marts
2013. Afprøvningen af resten af projektet derefter blev afbrudt. Det medførte så, at anden afprøvning på
Lyngholmskolen blev påbegyndt lige efter skolernes sommerferie 2013, hvilket resulterede i en
ekstraordinær kort planlægningsperiode.
Det bør bemærkes, at projektgruppens store fokus var et udforme undervisningsmaterialet og afprøve, om
det virkede i undervisningssituationen. Denne opgave viste sig at være forholdsvis fagligt krævende såvel
som tidskrævende for gruppen.
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Kvalitative vurderinger fra lærere og elever
Cykelforløbet er afprøvet af 6. klasser på Solvangskolen og Lyngholmskolen i Furesø Kommune, og
konklusionerne er positive på mange punkter. Ud over at besvare 3 runder af spørgeskemaer, gav eleverne
udtryk for deres oplevelser i undervisningsforløbet i forbindelse med, at flere af eleverne blev interviewet
under projektugen. Lærerne blev også interviewet og gav også udtryk for deres oplevelser ved møder.
I overordnede træk kan den kvalitative erfaringsopsamling sammenfattes som følger:
Elevernes oplevelser
Eleverne oplevede
• Samarbejde og engagement
• Synlige resultater
• Teori omsat til praksis og kreativitet
Eleverne var begejstrede over, at de kunne fremstille ting, som virkede i praksis, og at de kunne samarbejde
om den slags tekniske opgaver. Det kommer til udtryk på en nærværende måde i den film og de billeder,
som blev optaget på Solvangskolen af forløbet. Endvidere cykler eleverne mere.
Lærernes oplevelser
Lærerne oplevede et tæt samarbejde på tværs i lærerteamet, og de gav udtryk for, at det var spændende at
se, hvordan undervisningsforløbet udviklede sig.
Inden projektet havde lærerne ikke givet udtryk for forventningen til tidsforbruget, men det var
bemærkelsesværdigt for dem, at tidsforbruget til at forberede undervisningen stort set var det samme,
som til en normal undervisning.
Det var særligt interessant og berigende for lærergruppen, at det viste sig, at eleverne var så interesserede
og begejstrede for undervisningsforløbet. Lærerne vurderede, at eleverne var begejstrede og engagerede i
forløbet, fordi projektet kombinerer praktisk og teoretisk læring over et tema, som alle kender og kan
forholde sig til - nemlig cyklen.
Lærerne var begejstrede over at se det engagement, som eleverne gik ind i projektet med.
Lærerne vurderede, at meget konkrete resultater og erfaringer var væsentlige for eleverne på holdene
Cykelbyg & Design og Cykel & Kost – det vil sige pedaldrevne køretøjer, der rent faktisk kan køre, og mad
som rent faktisk smager godt. På Cykel & Motion-holdet var det oplevelserne i lokalområdet, den udvidede
aktionsradius og de seje erfaringer på mountainbikes, som begejstrede eleverne.

Projektet smitter
Eleverne fra 4. og 5. klasserne var på rundtur i projektværkstederne under cykelundervisningsforløbet på
Lyngholmskolen. Endvidere så alle skolens elever, hvordan 6.klasserne fra Cykelbyg & Design holdet cyklede
rundt på deres egne nybyggede cykler og på Cykelstalden.dk´s cykler.
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I tiden efter undervisningsforløbet fik lærerne på Lyngholmskolen gennem samtaler med eleverne i 4. og 5.
klasserne derfor indtrykket af, at 4. og 5. klasserne glæder sig til, at det bliver deres tur.
De fik også indtryk af, at eleverne cykler mere - især i fritiden, og at familierne havde fået lyst til at cykle i
lokalområdet.
Særligt bemærkede lærerne på Lyngholmskolen, at skolens cykelstativer var blevet fyldt op med flere nye,
gode cykler.
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Cyklen som transportmiddel til skole
Forudsætninger vedr. cykeltællinger og statistik
Udgangspunktet jfr. bilag 2 i ansøgningen fra februar 2012 var en undersøgelse af cykelvanerne i 5. og 6.
klasserne på Lyngholmskolen i vinteren 2012, hvor mellem 45 % og 65 % sagde at de altid cykler til skole,
mens 7 % og 20 % sjældent eller meget sjældent cykler til skole. Der var således et forholdsvist stort
potentiale for at få flyttet eleverne over på cyklen.
I kompendiet og i bilag 2 til ansøgningen er der lagt op til, at eleverne i matematik-timerne skal foretage
simple optællinger at, hvor mange der cykler og bearbejde disse tal statistisk. Det skete på Solvangskolen,
men det lykkedes ikke projektgruppen at få fremsendt resultaterne. På Lyngholmskolen fulgte man stort
set også forslagene til lektionerne, men man arbejdede med statisk på en lidt anderledes måde (afstand til
skole, farven på cyklen o.l.) og man talte ikke, hvor mange der rent faktisk cyklede til skole. Her fik
projektgruppen heller ikke resultaterne, men kun lektionsplanen.
Projektgruppen havde allerede besluttet, at der som supplement til elevernes undersøgelser var behov for
at belyse læringen i projektet i forhold til forskellige parametre, om deltagelse i projektet ville få eleverne
til at cykle mere, samt hvor varig denne effekt ville være. Projektgruppen gennemførte 4
spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse foregik midt i 2.uge af projektforløbet og
indeholdt kun de læringsmæssige aspekter (fordi vi forventede at få elevernes statistik), mens den
spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført sidste dag i den 3. uge, dvs. den afsluttende dag i
projektet, samt spørgeskemaundersøgelserne i november/december måned 2013 og februar 2014
indeholdt spørgsmål om cykelvaner. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne findes på figurerne 1A 1F på de følgende sider, hvor der specielt er fokuseret på brug af cyklen på undersøgelsestidspunkterne.
Disse figurer er opsummeret i tabel 1. Grafiske præsentationer af spørgeskemaundersøgelserne findes
videre i bilag 1, 2 og 3 for Solvangskolen, Lyngholmskolen og samlet for begge skoler. Resultaterne kan
analyseres både ud fra, om eleven er en pige eller dreng, og hvilket tema i projektugen, eleven deltog i.
På grund af lærerkonflikten i foråret 2013 blev projekterne ikke gennemført samtidig på de to skoler, og det
gav ikke mening efterfølgende at lave en større event med konkurrencer, som det oprindelig var planlagt at
gøre. Det var bl.a. denne event, som skulle have sikret, at projektet blev synligt for de andre elever på
skolerne, og dermed skulle give anledning til, at også disse elever begyndte at cykle mere.
Synligheden blev derfor formidlet til de andre elever på skolerne ved, at man under projektugen og især på
den afsluttende dag så eleverne cykle rundt i skolegården på deres egne nybyggede cykler eller på
Cykelstalden.dk´s cykler. Endvidere havde Lyngholmskolen arrangeret, at eleverne i nogle af de mindre
klasser kunne komme på besøg i projektet i projektugen.
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Fig. 1A Solvangskolen alle april 2013, december 2013 og februar 2014

April 2013

December 2013

Februar 2014
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Fig. 1B Solvangskolen piger april 2013, december 2013 og februar 2014
April 2013

December 2013

Februar 2014
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Fig. 1C Solvangskolen drenge april 2013, december 2013 og februar 2014
April 2013

December 2013

Februar 2014
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Fig. 1D Lyngholmskolen alle august 2013, december 2013 og februar 2014

April 2013

December 2013

Februar 2014
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Fig. 1E Lyngholmskolen piger august 2013, december 2013 og februar 2014
August 2013

December 2013

Februar 2014
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Fig. 1F Lyngholmskolen drenge august 2013, december 2013 og februar 2014
August 2013

December 2013

Februar 2014
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Øgning af cykeltrafikken

Undersøgelse

Sidste projektdag

November/ december

Februar 2014

SUM af cykler
flere gange
dagligt/ 1 -2
gange dagligt

Bruge cykel
mere i
fremtiden

SUM af cykler
flere gange
dagligt/ 1-2
gange dagligt

Cykler
mere
efter
projekt

Solvang
Drenge
Solvang piger

86 % (41/45)

85 % (64/21)

79 % (44/35)

14 % lidt 72 %
mere
14 % lidt 59 %
mere
14 % lidt 65 %
mere

76 %

Alle

57 % flere
gange/dag
48 % flere
gange/dag
52 % flere
gange/dag

Lyngholm
drenge

96 % (57/39)) 54 % flere
gange/dag

85 % (45/40)

58 %

Lyngholm
piger
Alle

69 % (44/25)

60 % (47/13)

16 %
62 %
meget
mere
27 % lidt 56 %
mere
9%
60 %
meget
mere,
15 % lidt
mere

72 % (48/24)

86 % (52/34)

44 % flere
gange/dag
50 % flere
gange/dag

87 % (65/22)
87 % (66/22)

75 % (46/29)

Cyklede
hver dag i
Februar
2013

Cykler hver
dag
Februar
2014

69 %
72 %

44 %
52 %

Tabel 1 .
Tabellen viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne gennemført blandt eleverne, der deltog i projektet.

Tabel 1 viser en sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne gennemført blandt
eleverne, der deltog i projektet.
Samlet set siger eleverne både umiddelbart efter projektugen og efter flere måneder senere, at der er 75 –
85 % af eleverne på begge skoler, der cykler flere gange/dag eller 1-2 gange/dag, hvor udgangspunket var
at mellem 40 % og 65 % altid cyklede til skole. Det må konstateres, at der er en væsentlig stigning i antallet
af elever, der bruger cyklen flere gange dagligt og dermed cykler til skole.
Resultaterne viser også, at drengene cykler generelt lidt mere end pigerne. Umiddelbart efter projektet
siger både pigerne og drengene, at de vil cykle mere i fremtiden. I november/december siger 16 % af
drengene på Lyngholmskolen, at de cykler meget mere efter projektet, og 27 % af pigerne at de cykler lidt
mere efter projektet. Tilsvarende på Solvangskolen siger 14 %, at de cykler lidt mere efter projektet. På
Solvangskolen er der i november/december en større andel af eleverne af begge køn, der er flyttet over i
den gruppe, der anvender cyklen flere gange dagligt.
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Resultaterne viser endvidere, at eleverne på begge skoler i februar 2014 vurderer, at de cykler lidt mindre
end både ved projektstart og i november/december. Eleverne på Solvangskolen vurderer også, at de cykler
mere end for ét år siden i februar 2013, samlet set stiger andelen af elever, der cyklede hver dag fra 65 % til
72 %. mens eleverne på Lyngholmskolen vurderer, at de cykler mindre, samlet set falder andelen af elever,
der cykler hver dag fra 60 % til 52 %.
På den baggrund må det konstateres, at projektet har påvirket cykelvanerne hos de elever, der deltog i
projektet på begge skoler. Denne effekt har muligvis været større i på Solvangskolen, bedømt ud fra, at der
efter elevernes egen vurdering er flere, der cykler i februar 2014 end i februar 2013.
Der er en gruppe af elever på Lyngholmskolen, der i høj grad har taget projektet til sig, nemlig de 16 % af
drengene, der som den eneste gruppe siger, at de cykler meget mere efter projektet. Samtidig er der en
forholdsvis stor gruppe af pigerne, nemlig 27%, der siger, at de cykler lidt mere efter projektet. Omvendt
må der også være en gruppe, der ikke i så høj grad har taget projektet til sig, således at den samlede gruppe
på Lyngholmskolen siger, at de cykler mindre, både i november/december og i februar 2014 end
umiddelbart efter projektet.
Lærerne på Lyngholmskolen observerede mange nye cykler i stativerne og havde samtaler med eleverne,
som fortalte, at de cyklede mere i deres fritid i lokalområdet og med deres forældre. På denne måde er
resultatet af spørgeskemaundersøgelserne derfor ikke helt i overensstemmelse med de erfaringer og den
begejstring, som lærerne gav udtryk for, at de selv havde oplevet og som de synes, at eleverne havde givet
udtryk for, at de havde oplevet.

Der kan være andre forhold, der påvirker disse registreringer:
På Lyngholmskolen havde man senere på efteråret en projektuge om motion, hvor der bl.a. var en del
elever, der deltog i et mountainbike hold. Dette har lærerne beskrevet som meget vellykket.
På Solvangskolen havde man i efteråret en kampagne for, at alle eleverne skulle cykle til skole, fordi bilparkeringspladserne midlertidigt blev sløjfet i forbindelse med et større renoveringsprojekt. Begge disse
tiltag/undervisningstilbud kan have påvirket elevernes besvarelser. Endvidere var både januar og februar
2014 våde måneder, mens der var en del sne i januar-februar 2013.
Projektgruppen spurgte i november/december eleverne om deres motionsvaner. Eleverne oplyste, at
samlet set dyrker 9 % meget mere motion, mens 16 % dyrker lidt mere motion, se Fig. 2. Tallene fordeler
sig med 10 % der motionerer meget mere på Solvangskolen og 17 % der motionerer lidt mere, se Fig. 3. På
Lyngholmskolen er tallene hhv. 6 % og 14 %, se figur 4. (Se også bilag 1 -3). Igen i disse tal er der lidt større
positiv effekt på Solvangskolen end på Lyngholmskolen.

Fig. 2 Elevernes motionsvaner i november/december 2013. Alle elever der deltog i projektugen på
Lyngholmskolen og på Solvangskolen
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Fig. 3 Elevernes motionsvaner i november/december 2013. Alle elever der deltog i projektugen på
Solvangskolen.

Fig. 4 Elevernes motionsvaner i november/december 2013. Alle elever der deltog i projektugen på
Lyngholmskolen
For at få belyst projektets eventuelle spredningseffekt til de øvrige elever på skolerne, spurgte
projektgruppen i måned 2014 de klasser, som var ét klassetrin under klasserne, der prøvede
cykelundervisningsforløbet, om deres cykelvaner til skole. Samtidig spurgte vi også de klasser, som havde
deltaget i projektet.
Resultaterne er fremstillet skematisk i figur 5 og 6. Det bemærkes, at der igennem besvarelserne sker et
fald i antallet af respondenter, så der ikke er så mange, der har svaret på spørgsmålene om, hvorvidt de går
til skole, som der har svaret, om de bliver kørt eller cykler til skole.
Resultaterne viser samlet set for de spurgte klasser på begge skoler, at der samlet set køres lidt færre til
skole i bil og flere cykler hver dag.
Opdeles resultatet på de to skoler, ses det, at der på Lyngholmskolen er en del flere i 5.klasse, der cykler
hver dag, derimod er der færre der cykler 4 gange om ugen. I 6. klasse på Solvangskolen er der også lidt
færre, der aldrig bliver kørt i bil, mens antallet der cykler hver dag er stort set konstant, derimod er der
færre, der cykler 4 gange om ugen. Spredningseffekten til de klasser, der potentielt skal deltage i projektet
det følgende år, kan dermed ikke læses ud af besvarelserne.
På Solvangskolen kan man også se, at der er pæn stigning i antallet af elever i 7. klasse ( der deltog i
projektet), der aldrig bliver kørt i bil, fra 66 % i 2013 til 73 % i 2014. Denne registrering er i
overensstemmelse med andre registreringer for Solvangskolen. Resultaterne for 6. klasse på
Lyngholmskolen viser, at der er flere der køres og færre der cykler.
Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for, at eleverne er blevet ældre, og at der derfor muligvis kan
være en tendens til, at forældrene af den grund ikke er så tilbøjelige til at køre eleverne til skole mere.
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Solvangskolen og Lyngholmskolen alle elever

Solvangskolen 6. klasse

Solvangskolen 7. klasse

Fig. 5 Figuren viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt 6. og. 7 klasses
elever på Solvangskolen i Furesø Kommune 11 måneder efter projektet i februar 2014. Af figurerne kan
ses udviklingen i valg af transportform til og fra skole for de adspurgte elever. De analyserede
transportformer er bil, cykel og til fods.
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Lyngholmskolen og Solvangskolen alle elever
klasse

Lyngholmskolen 5. klasse

Lyngholmskolen 6. klasse

Fig. 6 Figuren viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen gennemført blandt 6. klasses elever på
Lyngholmskolen i Furesø Kommune 6 måneder (i februar 2014) efter projektet (). Af figurerne kan ses
udviklingen i valg af transportform til og fra skole for de adspurgte elever. De analyserede
transportformer er bil, cykel og til fods.
Konklusion vedr. antallet af cykelture
Forventningen til projektet var, at der ville være en del flere der cyklede til skole efter projektets
gennemførelse. I forhold til ansøgningens udgangspunkt om, at mellem 45 % og 65 % altid cyklede til skole,
så er der en del flere, der cyklede til skole på det tidspunkt, hvor projektet blev gennemført, samt ved de
efterfølgende spørgeskemaundersøgelser, dog med forskellige resultater på de to skoler. Samlet set var der
mellem 80 % og 85 % der cyklede på projekttidspunktet på de to skoler, og dette niveau holdt sig på
Solvangskolen, mens dette billede ikke var entydigt på Lyngholmskolen, hvor der til gengæld var en gruppe
af elever, som cyklede væsentligt mere end tidligere.
Et overslagsmæssigt bud på, hvor mange der cyklede mere på grund af projektet og på grund af andre tiltag
vedr. cykelundervisning og kampagner er af størrelsesorden 15 % i forhold til udgangspunktet og måske 7
% i varig effekt. Dette svarer til at mellem 2 og 4 elever pr. klasse er blevet daglige cyklister. Hvis disse
elever cykler hver dag, svarer det til mellem 4 og 8 ture pr.dag for de klasser, der gennemførte projektet og
klasserne lige omkring, hvilket er i alt 6 klasser på Lyngholmskolen og 9 klasser på Solvangskolen. Dette

Side 19 af 75

svarer til mellem 60 og 120 cykelture/dag. Hvis effekten havde kunne bringes ud til hele skolen, ville tallet
have været meget større, men den event, som var planlagt som middel hertil, blev ikke gennemført.

Reduktion i antal daglige afleveringer af elever i bil på de to skoler
En forespørgsel til skolelederne umiddelbart efter afslutningen af projektforløbet viste, at der ikke kunne
registreres væsentlige ændringer i morgentrafikken.
Dette er i overensstemmelse med resultatet af spørgeskemaundersøgelsen foretaget i februar 2014 blandt
de elever, som gik i 5. og 6. klasse på projekttidspunktet. Resultatet er i fig. 7 opstillet med fokus på
bilafleveringerne. Samlet set understøtter dette resultat skoleledernes observationer.
Oversigt over hvor mange børn der transporteres til skole i løbet af en uge i nuværende 6. og 7. klasse på Solvangskolen og 5. og 6.
klasse på Lyngholmskolen i Furesø Kommune.

Dage/uge
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0-1

2

3

4

5

total/uge
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178
for 1 år siden
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56
antal afleveringer/hentninger 0
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57
antal afleveringer/hentninger 0

22

8

6

2

6

39,16

28,48

32,04

14,24

53,4

21

7

6

3

5

36,54

24,36

32,04

20,88

44,5

167
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Figur 7
Resultat af spørgeskemaundersøgelse (eleverne evaluerer deres egne transportvaner)om hvor mange børn
der transporteres til skole i løbet af en uge i nuværende 6. og 7. klasse på Solvangskolen og 5. og 6. klasse
på Lyngholmskolen i Furesø Kommune, dvs. de klasser, der prøvede undervisningsforløbet og klasserne lige
under .
Som det fremgik af forrige afsnit, så er der faktisk en del færre biltransporter i 7. klasse på Solvangskolen,
som havde prøvet cykleundervisningsprojektet. Her stiger andelen af elever, der aldrig køres i bil fra 66 % til
73 %, svarende til at 4 elever aldrig køres i bil. Det er klart, at denne effekt kan ikke observeres på skolen,
men hvis den ved en bedre kommunikation og formidling kunne udbredes til alle klasserne, ville det
formentlig give en effekt.
Der var det særlige forhold på Solvangskolen, at de i forbindelse med et større ombygningsprojekt
nedlagde de fleste bilparkeringspladser i efteråret 2013. Dette medførte, at biltransporterne til skolen faldt
i løbet af efteråret, og det kan ikke udelukkes, at det har påvirket resultaterne af
spørgeskemaundersøgelserne på Solvangskolen i både november/december 2013 og februar 2014.

Forbedret tryghed på trafikarealerne omkring skolerne
Alle eleverne, der deltog i projektforløbet, fik en stor cykeloplevelse og tog cyklen til sig som
transportmiddel i kraft af, at flere begyndte at cykle mere. Disse elever må antages at have opnået en
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højere grad af egen tryghed. Dette har spredt sig som små ringe i vandet. Det væsentlige for en samlet
øgning af trygheden på skolerne er imidlertid, at biltrafikken falder eller afvikles på en mere
hensigtsmæssig måde. Da det ikke via spørgeskemaundersøgelserne eller skoleledernes observationer har
kunnet konstateres, at der var et samlet væsentligt fald i biltransporterne på skolen, kan projektet i sig selv
ikke siges at have ændret på den samlede oplevelse af trygheden omkring skolerne.

Lokal forankring af cyklen som transportmiddel
Projektet vurderes at være medvirkende til at sætte fokus på cyklisme-indsatsen på skolerne i Furesø
Kommune, da det var det andet store projekt om cykling i skolerne, som Kommunen satte i gang. Det første
var Furesø Kommunes cykelbusser. Indsatsen fortsætter, og det forventes, at 2 skoler i skoleåret 2014-2015
vil gennemføre cykelundervisningsforløbet.
Furesø Kommune har ud over cykelundervisningsprojektet gennemført flere kampagner for at
skoleeleverne og institutionsbørn skal cykle til skole, samt andre kampagner for at få alle kommunens
borgere til at vælge cyklen som transportmiddel. Indsatsen skal ses som et samlet hele, hvor
undervisningen i forhold til skoleeleverne er et centralt element.
Indsatserne rettet mød børn og unge omfatter ud over nærværende Cykelundervisningsprojekt og
cykelbusserne følgende:
Ka pag e ”Alle ør ykler!” Ka pag e ”Alle ør eha e ør ykler”, so er startet i so
ere
og forventes at blive gennemført fremover.
Særskilt cykelkampagne på Solvangskolen i efteråret 2013 i forbindelse med et større ombygningsprojekt
på skolen (solceller på et tag).
Furesø Kommune har side
afholdt ”Store Cykeldag”, so er en meget festlig cykelevent, hvor der
altid er særlige indslag for børn og unge. Hvert år har vi haft Cykelstalden.dk med som deltager.
Cykelstalden.dk kommer med sine sjove og fornøjelige cykler, der altid bliver afprøvet af både børn og
voksne. Cykelstalden.dk var en væsentlig samarbejdspartner i udviklingen af cykelundervisningsforløbet og
deltog i afprøvningen på begge skoler.
I 2013 var Store cykeldag slået sammen med åbningen af Supercykelstien Farumruten. I 2014 er foregår
Store Cykeldag på Flyvestation Værløse og er en samarbejdsevent med cykelløbet Bastrup Sø Rundt,
Liggecykelforeningen og andre foreninger og organisationer. Igen i 2014 deltager Cykelstalden.dk.
Furesø Kommune har derudover gennemført en større kortlægning af borgernes cykelvaner kombineret
med cykeltællinger i 2010. Der er derefter blevet gennemført cykeltællinger både i 2012 og 2013.
Helt overordnet set er det samlede antal af cyklister i Furesø Kommune er steget med 10% (4.479 cyklister)
i forhold til 2012, mens der i perioden 2010 – 2013 har været en fremgang på 13 % (5.086 cyklister).
Stigningen fra 2012 - 2013 fordeler sig med en mindre fremgang i Farum på 1.004 cyklister, svarende til 5%,
og en større stigning i Værløse, Hareskovby og Jonstrup by på 3.475 cyklister, svarende til 16%.
Pendlingstrafikken i hele Furesø Kommune er i perioden 2012 – 2013 steget med 7% (1.508 cyklister), mens
den er konstant for perioden 2010 – 2013. Se Cykelregnskab 2013 for Furesø kommune, ref. 1.
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Reduktion i CO2 og sundhedsmæssig effekt
Motion, kost og sundhed er et stort tema, både i idræts- og hjemmekundskabstimerne og i Cykel & Kost,
samt Cykel & Motion workshopsne.
I Cykel & Motion var motionen i fokus, og man cyklede lokalområdet tyndt i al slags vejr (Der var faktisk et
større snevejr i projektperioden på Solvangskolen!) og mountainbike-turen i Hareskoven med instruktør var
en stor succes. Effekten af denne undervisning kan se af figurerne 2, 3 og 4, hvor det fremgår, at 9 % af
eleverne motionerer meget mere, og 16 % motionerer lidt mere efter projektet.
I Cykel & Kost workshoppen blev der anvendt kostberegnere til at beregne kostens egnethed for et ungt
menneske, der motionerer. spørgeskemaundersøgelsen viste effekten af projetet på kostvanerne, hvor 2 %
siger, at de spiser meget sundere og 29 % siger at de spiser lidt sundere efter projektet, se bilag 1.
Projektgruppen fik generelt ikke oplysning om de beregninger, eleverne havde foretaget i timerne, og
resultater af beregninger for reduktionen af CO2 på basis af elevberegninger ved projektets gennemførelse
kan derfor ikke fremlægges.
Projektgruppen har derfor beregnet følgende overslag i CO2-reduktionen ved projektgennemførelsen:
Det blev ovenfor beregnet, at øgningen i antallet af cykelture er mellem 60 og 120 ture for 5. til 7. klasse.
Hvis det antages at hver tur i gennemnsit er 3 km, og det antages at det er bilture, der er erstattet med
cykelture, er CO2-reduktionen 130 g/km (gennemsnitlig emission, alle biler jfr. DNs beregningsgrundlag for
klimakommuner), kan reduktionen i CO2 anslås til 23,4 – 46,8 kg/dag eller mellem 5 og 10 ton CO2 pr
skoleår. formentlig er det nok kun morgenturene, der reelt er bilture, mens eleverne enten har skullet gå
hjem eller tage en bus.
Effekten ville være større, hvis alle skolens klasser i højere grad cyklede.
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Udvikling af tværfagligt undervisningsmateriale, der via leg og indlæring
øger børns anvendelse af cyklen og fastholder denne
Det har været en præmis og et grundlæggende mål for hele projektet, at det skulle resultere i et
undervisningsmateriale med beskrivelser af, hvordan man kan gennemføre undervisningsforløbet på andre
skoler, samt at det skulle understøtte opfyldelsen af nogle af de faglige mål og trinmål for de involverede
fag i 6. klasse. Dertil skulle der udvikles nogle værktøjskasser, som kunne lånes til de skoler, der ville
gennemføre undervisningsforløbet.
Dette er opnået med udarbejdelsen af et kompendium med hjælpeværktøjer mm, der kan downloades fra
www.bicycleinnovationlab.dk, og 2 klassesæt værktøjskasser, der kan lånes fra Bicycle Innovation Lab.
I kompendiets introdel beskrives grundidéen i cykelundervisningsforløbet, indholdet i de to uger, hvor
cyklen indgår som tema i den normale undervisning, samt indholdet i den efterfølgende projektuge, hvor
der er udviklet tre temaer, nemlig Cykelbyg & Design, Cykel & Motion og Cykel & Kost. Figur 8 viser denne
sammenhæng i kompendiet.

Figur 8. Det samlede undervisningsmateriale til planlægning og gennemførelse af 14 dages disciplinfaglig
læring efterfulgt af en projektuge med projektlæring.
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Et særlig vigtigt redskab for kommende grupper af lærere, der skal gennemføre cykelundervisningsforløbet,
er planen eller tidslinjen for planlægningen af forløbet.
Det udviklede materiale til brug for planlægning og afvikling spænder over perioden fra beslutningen om at
afvikle forløbet er taget til den afsluttende evaluering af forløbet efter den praktiske projektuge. Dette er
visualiseret ved hjælp af tidslinjen i projektforløbet. Det er projektgruppens vurdering, at tidslinjen (fig. 9)
er særdeles realistisk og vil være en stor hjælp i afviklingen af projektet på en skole, som ikke kender det i
forvejen.

Figur 9. Tids- og aktivitetslinje for projektplanlægning og undervisningsafvikling. Fra kompendiets
planlægningsafsnit.
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Lærernes vurdering af projektforløb og kompendium
En sammenfatning af lærergruppens erfaring med afprøvningen af de foreløbige udgaver af kompendiet er
følgende :
 Lærergruppen var positivt overraskede over elevernes engagement og gå-på mod.
 Kompendiet kan bruges direkte for de fleste fags vedkommende, hvis det passes ind i det i øvrigt
planlagte undervisningsforløb for det pågældende skoleår.
 Materialet i kompendiet er for teoridelens vedkommende generelt mere omfattende, end man kan
nå i de afsatte timer, og det er derfor velegnet til at få ideer og inspiration fra og er dermed egnet
til at "plukke i”.
 Materialet i kompendiet til projektugen kan anvendes direkte, men vil nok af de fleste lærere blive
foretrukket tilpasset netop deres situation, lokaleforhold og fysiske udfoldelsesmuligheder.
 Værktøjskasserne er velforsynede og dækker de fleste behov for cykeltekniske reparationer, men
er ikke beregnet til at understøtte spåntagende bearbejdning, skæring, slibning og svejsning
 Projektidé og koncept bedømmes som velegnet til indpasning i undervisningen i overensstemmelse
med folkeskolereformen.
Vurdering fra de deltagende lærere var således, at materialet var direkte til at bruge. Det skal her
bemærkes, at 3 af de adspurgte lærere, samt de to skoleledere selv havde deltaget i udarbejdelsen af
materialet, herudover deltog 6 andre lærere, så flertallet af lærere havde ikke kendskab til projektet, inden
afprøvningen gik i gang. Det skal også bemærkes, at kompendiet efter afprøvningen på de to skoler er
blevet gennemskrevet professionelt, samt redigeret med billeder og figurer, så det fremstår væsentligt
mere indbydende og tilgængeligt.
Lærernes besvarelser af spørgeskemaerne
Lærerne besvarede et længere spørgeskema både før og efter gennemførslen af projektet. Spørgsmålene
gik både på lærernes egne oplevelser, samt deres vurdering af eleverne. Se bilag 5 og 6 med besvarelserne.
Besvarelserne viste:
Solvangskolen (se bilag 5)
Lærerne vurderede, at eleverne var meget mere eller mere aktive end normalt i projektugen i forhold til
den normale undervisning og i forhold til 14- dages perioden. Både drenge og piger var mere eller meget
mere aktive i Cykel & Design og Cykel & Motion, men ikke i Cykel & Kost. Se fig. 10.
Eleverne har i nogen grad lært at samarbejde, samt respekt for med-elever. På spørgsmålene om eleverne
har lært kreati e etoder, i o atio og sel stæ dighed arierer s are e e del fra ”slet ikke” til ”i oge
grad”.
Særligt for de 3 projektforløb vurderede lærerne, at eleverne i høj grad holdt gejsten og samarbejdede i
Cykel & Design og Cykel & Motion. I Cykel & Design var eleverne dårlige til at løse problemer i gruppen,
mens de i høj grad kunne det i Cykel & Motion.
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Fig. 10 Solvangskolens læreres opfattelse af elevernes aktivitet i 3-ugers forløbet fordelt på aktivitet,
projekt og køn
Lærerne oplevede samarbejdet med kollegerne som meget godt, arbejdsglæden og arbejdsbelastningen
meget høj eller høj, se nedenstående figur 11.

Fig. 11 Solvangskolens læreres opfattelse af samarbejdet med kollegaer, arbejdsbelastning og
arbejdsglæde i projektforløbet

Introduktionen til det samlede undervisningsforløb og kompendiet vurderes som middel, på enkelte
parametre dog mindre godt.
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Lyngholmskolen (se bilag 6)
Lærerne vurderede, at eleverne var meget mere eller mere aktive end normalt i projektugen i forhold til
den normale undervisning. I 14- dages perioden var drengene meget mere aktive og pigerne noget mere
aktive. Både drenge og piger var mere eller meget mere aktive i Cykel & Design og Cykel & Motion. I Cykel
& Kost var drengene meget mere elle mere aktive end normalt, mens pigerne var mere aktive eller det
samme. Se fig 12.

Fig. 12 Lyngholmskolens læreres opfattelse af elevernes aktivitet i 3-ugers forløbet fordelt på aktivitet,
projekt og køn

Eleverne har i høj grad lært samarbejde, mundtlig kommunikation, respekt for med-elever, kreative
metoder, innovation, og selvstændighed.
For de 3 projektforløb vurderede lærerne, at eleverne i høj grad holdt gejsten og samarbejdede, holdt
effektiviteten, var selvstændige og var gode til at bruge lærerne. Der er variationer mellem de 3
projektforløb, men overvejende er vurderingerne positive.
Lærerne oplevede introduktionsforløbet som meget godt eller godt. Inspirationsmaterialet til 14-dages
perioden som godt eller middel, mens inspirationsmaterialet til projektforløbene som varierende fra meget
godt til middel.
Samarbejdet med kollegerne vurderedes som meget godt, arbejdsbelastningen høj, og arbejdsglæden
meget høj eller høj. Se nedenstående figur 13.
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Fig. 13 Solvangskolens læreres opfattelse af samarbejdet med kollegaer, arbejdsbelastning og
arbejdsglæde i projektforløbet
Sammenfatning på lærernes spørgeskemaer og debriefingmøder
Generelt må det konstateres, at lærerne har en mere positiv vurdering af forløbet på Lyngholmskolen end
på Solvangskolen. Dette skyldes formentlig, at projektet på Solvangskolen blev gennemført umiddelbart
inden lockouten under lærerkonflikten i 2013, hvilket uundgåeligt satte præg på lærernes motivation. På
Lyngholmskolen fik lærerne udleveret kompendiet inden sommerferien, og selvom projektet startede på
dag 2 i det nye skoleår, havde der været tid til planlægningsmøder, og der var en entusiasme og begejstring
i lærergruppen, der også var fulde af energi efter sommerferien.
Særlige erfaringer
Lærergruppen/projektgruppen fremhævede en række særlige erfaringer, som kan være relevante at
trække frem, fordi de kan have indflydelse på, om en skole kan og vil gennemføre projektet :







Lærerne vurderede i forbindelse med debriefingen, at de ikke brugte væsentlig længere tid til
forberedelsen af cykelundervisningsforløbet, end de ellers ville have brugt til at planlægge den
”al i delige” u der is i g. Det vil sige, at den forberedelsestid, som lærerne anvendte, ikke udgjorde
en stor barriere, selvom belastningen i spørgeskemaundersøgelsen vurderedes som høj.
Det er vigtigt, at projektet på skolen er forankret hos én, evt. flere i et samarbejde, der holder fast i
planlægningen og fremdriften af projektet.
De eksterne hjælpelærere i Cykelbyg & Design var væsentlige for successen i denne projektuge, fordi
der ikke var lærere på skolerne, der kunne svejse og var cykelmekanikere på et tilstrækkelig højt
niveau. Andre skoler kan have lærere, der både kan svejse og bygge cykler, eller der kan være forældre,
der vil stille op, men dette er en væsentlig del af planlægningsprocessen at få taget stilling til.
Der skal tages stilling til de omkostninger, som projektet kan medføre, og som afhængig af den enkelte
skoles budget kan være ud over det normale budget. Det er omkostninger til evt. hjælpelærere,
omkostninger til eksterne foredragsholdere (såfremt der ikke er lokale sportsstjerner, der vil stille op
for den lokale publicity), omkostninger til særlige motionsture, f. eks. mountainbiketure med instruktør,
samt omkostningerne til fødevarer til Cykel & Kost projektugen.
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Sammenfatning af lærererfaringerne
På basis af afprøvningerne af undervisningsforløbet på Solvangskolen og Lyngholmskolen og lærergruppens
erfaringer kan det konstateres, at der er udviklet et brugbart undervisningsmateriale rettet til folkeskolens
6. klasser, hvor cyklen er et gennemgående tema i et 3 ugers undervisningsforløb.
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Udvikling af elevers evne til teknologiforståelse, evne til at få ideer og
omsætte idéer til virkelighed
Et af målene med projektet var at udvikle elevernes evne til at forstå teknologi, evne til at få ideer og til at
realisere disse ideer. Et underspørgsmål var, om der kunne konstateres forskel på piger og drenge i denne
sammenhæng.
Projekterne på begge skoler viste, som det ses af nedenstående billeder, at kreativiteten blomstrede, og at
ideerne blev gjort til virkelighed. (Foto 1, 2, 3)

Foto1. Cykel med anhænger

Foto 2. Høj cykel, ”Vælte Ha s” med forhjulstræk

Foto . ”Ski ykel” konstrueret i træ uden svejsninger.
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Der kunne ikke konstateres forskel på pigers og drenges engagement og glæde ved at arbejde med skabelse
af anderledes cykler, og det kunne konstateres, at både piger og drenge gik på med krum hals i det
praktiske arbejde. (Foto 4 ,5, 6)

Foto 4. Målestoksforhold er nyttig viden
Pigerne arbejdede metodisk og tog fat i både det hårde og snavsede arbejde og var meget stolte af deres
produkter.
Drengene var udadtil mere cool, men ikke mindre stolte af produkterne, om end finishen ikke betød så
meget for dem. Så snart cyklerne kunne køre skulle de afprøves længe og grundigt.

Foto 5. Rensning af kæde og olie på fingrene

Foto 6. Smed in spe?

Stoltheden og mangfoldigheden af ideer og produkter kom specielt klart til udtryk på sidste projektdag,
hvor der var arrangeret fremvisning og demonstration af produkterne.
Alle blev stort set færdige med deres produkter og interessen fra de fremmødte elever og forældre var stor.
Afslutningen gav en god påvirkning til forøget interesse for cyklisme og cykler.
(Foto 7 og 8).
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Foto 7. Oppe på de høje ”Vælte Hans” cykler af egen frembringelse

Foto 8. Et udvalg af de færdige produkter til afprøvning og beskuelse.
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Fra interviewene
Følgende citater fra interviewene illustrerer disse oplevelser:
Piger fra Cykelbyg & Design holdet på Solvangskolen marts 2013
”De første dag ar jeg eget sippet og skulle ikke ha e olie på i e hæ der ……………..jeg skulle
overhovedet ikke røre ved noget af det der olie eller …………
A de dag ar jeg ligeglad, der ku e jeg sagte s holde ed skruer og olie og såda oget ………. Jeg ar
meget bedre til tingene, e d jeg ha de reg et ed”
Om regning:
Sp: ”Var det så nemmere, når I skulle lave det på cyklen end til daglig, når I lavede det i regning i
matematik?”
Sv: ”Det sy es jeg faktisk…… det ar e
ere, fordi det var sjovere at lave. Når det er sjovere, vil man
hellere lave det . Det er faktisk er rigtig god undervisningsmåde, fordi at man laver mere..”
Sp: ”Er det nemmere, fordi det er sjovere eller fordi det er nemmere?”
Sv: ”Fordi det er sjo ere. Man føler, at det er nemmere, fordi det er sjovere. Når det er sjovere, vil man
hellere la e det…. og så er det e
ere.”
Før tænkte jeg: ”Sadle skal sættes op … det gør i far, det aner jeg ikke… aner jeg ikke, hvordan man
gør… Det har jeg jo sådan lært, h orda
a gør, det ka jeg sagte s sel gøre u …
Og før, hvis kæden faldt af eller et eller andet , så var det bare mi far eller ykelha dlere . …. men jeg kan
godt selv finde ud af det nu!”
”Jeg plejer ikke at ære de ” hau skole er are det edste”, og jeg er sådan bare træt om morgenen - åh
nu skal jeg altså op … Jeg glæder mig virkelig til at komme i skole for at lave det her. Jeg synes at det er
sjovt at lave”.
”Det er i hvert fald rigtigt rigtigt spændende, det vi har lavet, og det har været et helt vildt sjovt forløb.”
Drenge fra Cykelbyg & Designholdet Solvangskolen Marts 2013
S : ”Det er jo det der ed, at i stedet for at man bare får fortalt, hvad man bruger cyklen til, og hvordan de
li er ygget og det der………så ka
a li e ere kreati på de
åde, h is a ygger ykler eller are
ko
er ud at røre sig i stedet for at skulle høre ..”
S :” o
dages periode s te a ed ykler i alle fage e … det ar faktisk også eget sjo t, e jeg
synes at denne her uge med projektugen, det har æret eget sjo ere!”
S : ”Når

a

egy der at skille de ad, er der rigtig

a ge dele ..”

S : ”Det er ret sjo t, hvis ens cykel nu går i stykker, helt, så i stedet for at købe en, så kan man bare prøve at
fi de ogle ykler, der er ødelagt og så prø e at ko struere e ykel!”
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Lyngholmskolen August 2013 drenge på Cykelbyg & Design holdet
Sp: Hvad har I så lært ((underforstået i projektugen))
Sv: Vi har lært at tage pedalarmene af, og vi har også lært at samle en kæde, og vi har også lært at montere
pedaler.
Sp : Har det været lang tid at være sammen synes I?
Sv: Næ, det synes jeg egentlig ikke, ikke når man har det sjovt.
Sp: Hvad kunne man lave bedre ((for jer i projektet)?
Sv: Lidt ere tid, så a ku e la e e edre ….større ykel
Sp: Hvad var det bedste ved ugen?
Sv: ((der svares på treugers forløbet)) At bygge cyklen!
Lyngholmskolen 3 piger Cykelbyg & Design (meget stille piger)
Sv: Vi skulle lære om, hvordan man kan lave en cykel og om hvordan man laver den anderledes
Sp: Hvad gjorde I når I havde flere ideer.
Sv: Så prøvede vi på en måde at tage alles ideer og så sætte de sa
e til e ….
Elev-spørgeskemaerne
Eleverne besvarede en række spørgsmål i spørgeskemaform om deres oplevelse af at deltage i projektet,
både umiddelbart efter projektet og nogle måneder senere, se bilag 5 og 6.
Resultaterne af disse undersøgelser kan sammenfattes som følger:
Lyngholmskolen – august 2013
-

Ca. 90 % af eleverne syntes, at projektugen havde været meget (56 %) eller noget (33 %) sjov.
84 % af eleverne på Cykelbyg & Design holdet havde haft det meget sjovt, mod 50 % på cykel &
motion og 25 % på Cykel & kost.
Ca. 90% af eleverne havde haft en god projektuge, heraf havde 57 % haft en meget god uge og
ca. 80 % syntes at projektugen havde været interessant, heraf syntes 60 % at ugen havde været
meget interessant.

Se nedenstående figur 14.

Fig. 14 Lyngholmskolens elevers opfattelse af projektugen
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- Ca 94 % af eleverne har lavet det de forventede at skulle i projektugen
- Ca 91 % af eleverne har efter deres egen opfattelse lært det de skulle i projekugen
Se nedenstående figur 15.

Fig. 15 Figuren viser, om eleverne har opfattet, at de har lavet det de forventede at skulle lave i
projektugen og om de har lært hvad de skulle i projektugen
Lyngholmskolen - November 2013:
Eleverne vurderede , at de, ud over at cykle mere - også spiste mere sundt (ca. 30 %) og generelt
motionerede mere (ca. 20%).
I evalueringen blev eleverne spurgt, om de ville benytte et cykelværksted, hvis det blev etableret som et
fritidstilbud. Umiddelbart efter projektugen var interessen stor, hhv. 26 % og 19 % ville benytte et værksted
meget eller noget, mens lidt over 30 % af eleverne fra Cykel & Motion ville benytte værkstedet meget. I
november-undersøgelsen var interessen faldet til samlet 9 % eller 17 % af eleverne, de ville benytte et
værksted meget eller noget.
Interessen var højst på Cykel & Motion holdet (22 % ville benytte værkstedet meget, og 33 % vile benytte
værkstedet noget. Interessen var mindre på Cykelbyg & Design holdet. (21 % ville benytte værkstedet
noget).
Solvangskolen – Marts 2013
- Ca. 90 % af eleverne syntes, at projektugen havde været meget (47 % ) eller noget (34 %) sjov.
- 65 % af eleverne på Cykelbyg & Design holdet havde haft det meget sjovt, mens 59 % havde
haft det meget sjovt på Cykel & Motion og 13 % på Cykel & Kost.
- Ca. 90 % af eleverne havde haft en god projektuge, heraf havde 64% haft en meget god uge.
- Ca. 85 % syntes at projektugen havde været interessant, heraf syntes 49 % at den havde været
meget interessant .
Se nedenstående figur 16.

Fig. 16. Solvangskolens elevers opfattelse af projektugen
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- Ca 80 % af eleverne har lavet det de forventede at skulle i projektugen
- Ca 98 % af eleverne har efter deres egen opfattelse lært det de skulle i projekugen
Se nedenstående figur 17.

Fig. 17 Figuren viser, om eleverne har opfattet at de har lavet det, de forventede at skulle lave i
projektugen og om de har lært hvad de skulle i projektugen
Solvangskolen December 2013
Eleverne vurderede, at de ud over at cykle mere også spiste mere sundt, 30 %, og dyrker mere motion, 27%
Hvis der blev etableret et cykelværksted som et fritidstilbud, ville 13% bruge det meget og 10 % bruge det
noget.
Piger i forhold til drenge
Projektet skulle via spørgeskemaundersøgelser og interviews vurdere, om der var forskel i den affektive
læring med hensyn til teknologiforståelse og innovation mellem piger og drenge. Som det fremgår af den
kvalitative analyse af arbejdsprocesserne på Cykelbyg & Designholdet ovenfor, så gik både piger og drenge
til projektet med stor interesse og energi, og læringsmæssigt overkom pigerne nogle barrierer med, at det
var ok at blive beskidt og få olie på fingrene.
Ser man nærmere på elevernes besvarelse af spørgeskemaerne, så er der nogle forskelle. 35 % af drengene
på Lyngholmskolen ville benytte et cykelværksted meget eller noget imod kun 14 % af pigerne. Tilsvarende
på Solvangskolen ville 35 % af drengene på Solvangskolen benytte et værksted meget eller noget, men det
tilsvarende tal for pigerne er 12 %. Man kan hermed konstatere, at både piger og drenge var engagerede i
undervisningen, men en mere blivende interesse for cykelmekanik var størst i drengegruppen.
Der er ikke væsentlige forskelle imellem kønnene, når man ser på forbedringen af spisevanerne, her spiser
ca. 25 % - 30 % mere sundt uanset køn.
På spørgsmålet om eleverne dyrker mere motion, er der flere piger (27 %) end drenge(15 %), der dyrker
motion på Lyngholmskolen, mens det omvendte er tilfældet på solvangskolen, hvor 32 % drenge dyrker
mere motion i forhold til 23 % piger.
Sammenfatning af eleverfaringerne
På basis af observationer, interviews og besvarelser af spørgeskemaer kan det konstateres, at eleverne
oplevede en høj grad af læring og samarbejde i grupperne. Resultaterne var, specielt for Cykelbyg &
Designholdene imponerende kreative, hvilket eleverne også i interviewene gav udtryk for, at de netop
havde oplevet. Det var endvidere interessant, at eleverne især fra Cykelbyg & Designholdene og Cykel &
Motionsholdene gav udtryk for, at de ville bruge et cykelværksted i deres fritid, hvis et sådant blev
eta leret. Det iser, at der er le et akt e i teresse for sel at ”ku e oget” ed si ykel, det ære sig
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enten vedligeholde den, bygge den om eller bygge en ny. Desuden fandt alle de interviewede elever, at
undervisningsmetoden også godt kunne bruges med andre temaer både i forbindelse med andre
fagkombinationer og på forskellige klassetrin.
De så gerne flere projektforløb, som det de netop var del af, men især pigerne syntes, at det ikke kun skulle
være den undervisningsform. De ville også gerne have deres normale undervisning tilbage igen. Man kunne
tolke det som et ønske om en afvekslen mellem undervisningsformer, for at det ikke skal blive for kedeligt
og forudsigeligt at gå i skole.
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Kommunikation og formidling
Projektgruppen har under udviklingen af undervisningsforløbet søgt at skabe så meget omtale om det som
muligt, både eksternt i pressen og internt i Furesø kommune, samt på samarbejdspartnernes hjemmesider.
Cykelundervisningsforløbet har været flittigt omtalt i de lokale og regionale medier, dvs. Furesø Avis og
Frederiksborg Amts Avis især i forbindelse med gennemførelsen af forløbene på skolerne, hvor begge aviser
besøgte skolerne, interviewede eleverne og tog nogle gode billeder.
Skoledirektøren og formanden for Børne – og Skoleudvalget besøgte Lyngholmskolen ved gennemførelsen
af undervisningsforløbet i august 2013.
Endvidere har der været en artikel om projektet i online cykelmagasinet Cykelviden, som er
cyklistforbundets nyhedsbrev for cykelprofessionelle.
Projektet er omtalt på Furesø Kommunes hjemmeside, samt Ålborg Universitets hjemmeside. Endvidere er
der direkte formidling af viden om projektet til potentielle brugere sker via Bicycle Innovation Labs
hjemmeside, hvor kompendium med alle relevante hjælpedokumenter, oplysninger om hjælpelærere og
kontakter til den, der har prøvet at udføre projektet, kan findes. Her ligger også den lille film, som blev
lavet, da projektet blev gennemført på Solvangskolen i marts 2013.
Endvidere spreder Furesø Kommunes medarbejdere viden om projektet i deres netværk.
Liste over omtaler:
Furesø Avis: Presseomtale i forbindelse med at Furesø Kommune modtog tilskuddet.
Foredrag om projektet i workshop på den nationale Cykelkonference, maj 2013.
foredrag på Den nationale Cykelkonference maj 2014.
Furesø og Frederiksborg Amts Avis: Store artikler (dobbeltopslag) i forbindelse med gennemførelsen af
projektet på de to skoler, i alt 2 artikler i marts 2013 og 2 i august 2014.
Omtale af projektet i netmagasinet Cykelviden, december 2013.
Foredrag på Vejforum December 2013
Artikel på Aalborg Universitets hjemmeside.
Omtale af projektet i Peter Juel Jensens (V) politikerperspektiverende oplæg på den afsluttende konference
på Christia s org ”Tag ykle al orligt” o Bikea ility projektet, januar 2014.
Kronik om projektet er under udarbejdelse i forbindelse med evalueringsrapporten.
En videnskabelig artikel er under planlægning baseret på hovedrapporten, evalueringsrapporten og de
under forløbet foretagne interview og spørgeskemaundersøgelser. Forventes færdig efterår 2014.
Publiceringssted afgøres når artiklen er færdigskrevet.
Der udarbejdes efterfølgende en artikel til et videnskabeligt tidsskrift om den pædagogiske metode og
resultaterne af projektet. Artiklen vil også blive lagt på Furesø Kommunes hjemmeside, samt blive
fremsendt til Vejdirektoratets Cykelpuljesekretariat.
På internettet (25. februar 2014):
Rapporten
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http://issuu.com/bicycleinnovationlab/docs/folkeskolen_cykler_undervisningsmat/6
http://www.bicycleinnovationlab.dk/videnscentret/folkeskolen-cykler?show=ohb

Omtale
http://furesoe.lokalavisen.dk/1-million-til-cykelprojekt-i-furesoe-/20120629/ARTIKLER/707039747/1027
http://vbn.aau.dk/da/publications/folkeskolen-cykler(8d60e7cf-56c9-48b1-beeb-5720487c56b7).html
http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Konferenceindlaeg/Cykelkonference-2013/Folkeskolen-cykler
http://www.cyklistforbundet.dk/cykelviden/Artikler-og-videnblade/Folkeskolen-cykler
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=10&ved=0CGEQFjAJ&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.vejforum.dk%2FNet_Docs%2FCFP_Artikler%2F1673.pdf&ei=gp4MU9b9LIeAywOa
xILwBA&usg=AFQjCNHXk5z7FRomX5-39bmf8bcjSc4E0g&bvm=bv.61725948,d.bGQ
http://voresomstilling.dk/projekt/cykling-gennem-leg-og-l%C3%A6ring-et-l%C3%A6rings-oginnovationsprojekt-i-folkeskolen/234
http://www.folkeskolen.dk/524921/cykling-gennem-laeg-og-laering
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CDoQFjAD&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.furesoe.dk%2FKommunen%2FVejeOgTrafik%2FGroen%2520mobilitet%2FCykelund
ervisningsprojekt%2F~%2Fmedia%2FWWW%2FKommunen%2FKlima%2520natur%2520og%2520miljoe
%2FKlima%2FGroen%2520mobilitet%2FUndervisningsmateriale%2520cykelprojekt.ashx&ei=SKEMU5jMoa_ywPpk4HwDg&usg=AFQjCNEIv7NJUgeQkXId9uSmmcbgaNJjZA
Billedsamling
http://www.flickr.com/photos/94822110@N06/
Henvisning
http://www.furesoe.dk/Kommunen/VejeOgTrafik/Groen%20mobilitet/BoernOgUngeCykler.aspx
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Konklusion
Konklusionen på e alueri ge af projektet ”Cykli g ge
læringsprojekt er, at det meste er lykkedes:

e

leg og læri g – et innovations- og

Det er lykkedes at udarbejde et kompendium med en beskrivelse af et projektforløb, som i høj grad
inspirerer unge elever i 6. klasse til at tage cyklen til sig som transportmiddel. Det samlede projektforløb
levede op til ønsket om at understøtte opnåelsen af nogle af de involverede fags trinmål for det
pågældende klassetrin, således at det er let at indarbejde i et 6. klasses undervisningsforløb. Kompendiet
beskrives af lærergruppen som godt og tilstrækkeligt til formålet.
Det er lykkedes at bibringe eleverne glæde ved at kunne arbejde med de tekniske udfordringer, som
almindeligt cykelvedligehold kan være for en elev i 6. klasse. Det er også lykkedes at bibringe eleverne
glæde ved at arbejde med de tekniske problemstillinger, der opstår, når de skal bygge et pedaldrevet
køretøj, der ikke må ligne en almindelig cykel. Denne udfordring skabte idéer, mange spørgsmål,
skaberglæde, glæde ved at gå i skole og endte med løsninger, der virkede.
Det er lykkedes at bibringe eleverne viden om, hvorfor det er godt at cykle, så de cykler mere, især i deres
fritid, ligesom eleverne gav udtryk for, at de havde lært det de skulle i projektperioden.
Der var et interessant dannelsesaspekt i projektet, hvor flere elever så sig selv i en ny rolle, og hvor de
overskred grænser for, hvad de troede, at de kunne.
Projektet var en succes for lærergruppen, der oplevede en høj grad af samarbejde gennem projektforløbet,
samt glæde ved at se elevernes engagement.
Det lykkedes ikke alene med gennemførelsen af projektet på ét klassetrin at skabe en større spredning til
andre klasser, der kunne ændre væsentligt på det samlede transportmønster på skolen. Dermed kunne
man ikke via spørgeskemaundersøgelser og observationer registrere et væsentligt fald i kørsel af elever i bil
til skole.
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Spørgeskemaundersøgelse februar 2014
om
transportformer til og fra skole i januar 2013 og januar 2014
blandt
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Lyngholmskolens 5. og 6. klasses elever
i
Furesø Kommune
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11. marts 2014
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