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PROJEKT

Projektnr:
Projektnamn:

Familjecykelkurser med naturkännedom
Projektstart (år/mån):

2020-01-01
Projektslut (år/mån):

2022-12-31
Projektets totala budget (kr):

4 973 105 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 724 577 kr 2020
1 674 264 kr 2021
1 574 264 kr 2022

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

Länsstyrelsen i Västra Götaland 324 958 kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Isabella Thöger
E-postadress:

isabella.thoger@cykelframjandet.se
Telefon (dagtid):

0708361449
Mobiltelefon:

0708361449

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna i socioekonomiskt utsatta områden som inte
kan cykla möjlighet att lära sig att cykla och ta sig ut i naturen i sitt närområde på
cykel. Vi vill också att de ska få möjlighet att lära sig mer om Sveriges flora och
fauna och kunna identifiera olika träd, växter, fåglar och djur som lever i deras
närområde. Sist men inte minst vill vi att de ska känna till allemansrätten - det vill
säga vilka rättigheter och skyldigheter vi har samt hur vi tar ansvar för natur och
djurliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
I vår nuvarande cykelkursverksamhet för vuxna som främst bedrivs i
socioekonomiskt utsatta områden (exempelvis Rinkeby i Stockholm, Bergsjön i
Göteborg, Rosengård i Malmö och Gottsunda i Uppsala) blir vi ofta kontaktade av
föräldrar som vill anmäla sina barn till cykelkurserna men i dagsläget har vi varken
en pedagogisk metod, ett anpassat kursupplägg med tillhörande studiematerial eller
barncyklar för att ta emot dem. När vi är ute i parker och bostadsområden och



cyklar med våra vuxna deltagare kommer det ofta fram barn och ungdomar som vill
vara med men vi har tyvärr ingen cykelaktivitet att erbjuda dem. Syftet med det här
projektet är därför främst att starta Familjecykelkurser där deltagare i alla åldrar är
välkomna och på så vis utvidga målgruppen för Cykelfrämjandets cykelkurser för
vuxna i socioekonomiskt utsatta områden till att också omfatta barn, ungdomar och
vuxna.

Vi har också sett att naturkännedomen om den svenska naturen är relativt låg bland
våra deltagare som ofta har vuxit upp i andra länder. Vi vill därför ta fram ett
pedagogiskt material där vi kombinerar grundläggande naturkännedom och
information om allemansrätten som vi kan använda i vår undervisning på våra
cykelkurser. Målet är sedan att när deltagarna har lärt sig att cykla på våra
familjecykelkurser ska vi göra cykelturer i närområdet och tillsammans med
deltagarna undersöka vad det är för träd, växter, fåglar och djur som lever där. Vi
vill också informera om andra föreningar som de kan engagera sig i för att komma
ut i naturen såsom Scouterna, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna och Sveriges
Ornitologiska förening.

På fritiden och under skollov kan det vara svårt för familjer i socioekonomiskt
utsatta områden att hitta aktiviteter för sina barn eller aktiviteter som de vuxna kan
göra tillsammans med sina barn. Det finns inte, som det ofta gör i mer välbärgade
områden, en tradition av att anmäla sina barn till olika fritidsaktiviteter som ofta
kostar pengar och innebär att man lämnar ifrån sig sitt barn till exempelvis en
förening som håller i själva aktiviteten. För att erbjuda en gratis aktivitet på fritiden
och under skolloven som både barn och föräldrar kan delta i kommer vi att ta fram
ett aktivitetspaket med anpassade cykelaktiviteter där både barn och vuxna kan lära
sig att cykla samt följa med på cykelturer och lära sig mer om naturen och
allemansrätten.

Det är stora skillnader i hälsa mellan barn/unga från så kallade socioekonomiskt
utsatta respektive mer välbärgade områden. En god hälsa ska inte behöva vara en
klassfråga och en ökad cykling bland barn och unga kan bidra till en positiv
utveckling, möjlighet att ta sig ut i naturen och en mer jämlik hälsa. Därför vill vi
rikta våra cykelaktiviteter främst till barn, unga och vuxna i socioekonomiskt utsatta
områden. Vårt projekt bidrar samtidigt till att uppfylla regeringens friluftspolitiska
mål om Friluftsliv för god folkhälsa. Ytterligare tre av regeringens friluftspolitiska
mål som vårt projekt bidrar till att uppfylla är: Tillgänglig natur för alla,
Allemanrätten och Starkt engagemang och samverkan.

Projektbeskrivning
Metoden som vi kommer att använda oss av för familjecykelkurserna är den
pedagogiska metod som Cykelfrämjandet har använt under flera år på sina
nybörjarkurser för vuxna som vill lära sig att cykla: vi skruvar av pedalerna på
cykeln så att den blir som en “springcykel” och sedan får deltagarna träna på balans
på en bana. Metoden kommer att anpassas utifrån den nya målgruppens önskemål
och behov. När det gäller cykelaktiviteter under skollov är utgångspunkten en
kombination av exempelvis cykelteknikbana, lekfull inlärning av naturkännedom,
allemansrätten och trafikregler, enklare cykelmek och utflykter på egna cyklar eller
i en lastcykel där vi identifierar olika träd, växter, fåglar och djur samt pratar om
cykling.

Viktigaste aktiviteter:
1, Familjecykelkurser med naturkännedom för nybörjare för både barn, ungdomar
och vuxna.
2, Cykelaktiviteter med naturkännedom under skollov
3, Framtagning av ett pedagogiskt metodmaterial med naturkännedom och
information om allemansrätten och olika föreningar som man kan engagera sig i för
att komma ut i naturen för instruktörer och deltagare på familjecykelkurser och på
cykelaktiviteter med naturkännedom för barn.



Genomförande av familjecykelkurser med naturkännedom för barn, ungdomar och
föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden:

Vi vill anpassa våra cykelkurser som idag riktar sig till vuxna till att barn och
ungdomar också ska få möjlighet att lära sig att cykla och få ökad kunskap om
Sveriges natur, allemansrätten och trafikregler. Föräldrar som inte kan cykla
kommer också att kunna vara med på cykelkurserna och bli positiva förebilder för
sina barn, samtidigt som förhållandet till cyklingen och naturen stärks i hela
familjen. Föräldrar som redan kan cykla kommer få möjligheten att vara med i sina
barns utveckling till att bli cyklister genom att delta i en positiv aktivitet och få en
ökad kännedom om Sveriges natur och om allemansrätten.

Delmål:
1, Vi ska ha tagit fram ett kursupplägg och pedagogiskt material för
familjecykelkurser med naturkännedom.
2, Vi ska ha tagit fram en instruktörsutbildning för personer som vill vara volontärer
på familjecykelkurserna.
3, Vi ska ha genomfört familjecykelkurser med naturkännedom i socioekonomiskt
utsatta områden.

Genomförande av cykelaktiviteter med naturkännedom under skollov:

Genom att sätta ihop ett aktivitetspaket med cykelaktiviteter med naturkännedom
för barn på fritiden och under skollov i socioekonomiskt utsatta områden vill vi
sprida kunskap om Sveriges natur och uppmuntra barn att ge sig ut och cykla och
röra sig i naturen på ett ansvarsfullt sätt . Barn och föräldrar kommer att få ökad
kunskap kring hur man cyklar säkert, grundläggande naturkännedom och
kunskaper om allemansrätten. Samtidigt kommer barnen få en positiv upplevelse
med cykel och grundläggande kunskaper om Sveriges natur samt bli inspirerade till
att använda cykeln för att komma ut i naturen.

Delmål:
4, Vi ska ha tagit fram ett pedagogiskt material med olika övningar för att hålla i
cykelaktiviteter med naturkännedom och kunskaper om allemansrätten för barn på
fritiden och under skollov.
5, Vi ska ha genomfört cykelaktiviteter med naturkännedom riktade till barn i
socioekonomiskt utsatta områden under fritiden och/eller under skollov.

Fortsättning och spridning:

Allt material som tas fram under projektet kommer att spridas så att aktiviteterna
kan leva vidare efter projektets slut.

Delmål:
6, Vi ska ha tagit fram en kortfilm som kan användas som inspirationsmaterial för
att sprida vårt projekt till fler kommuner och för att informera om vårt projekt.
7, Vi ska ha tagit fram en utbildning så att vi kan åka och utbilda personer som vill
ordna familjecykelkurser och cykelaktiviteter med naturkännedom för barn i
Cykelfrämjandets regi i sin kommun.

Utvärdering
Genom att kontinuerligt utvärdera vårt projekt kommer vi att anpassa och förbättra
vårt pedagogiska material och våra aktiviteter till våra målgrupper.

Delmål:
8, Vid varje familjecykelkurs kursavslut ska det genomföras en utvärdering och vid
varje cykelaktivitet med naturkännedom som ordnas på fritiden eller under skollov
ska det finnas möjlighet för de som deltar att lämna feedback på vad de tyckte om
aktiviteten. Vid varje projektårsslut ska vi utvärdera projektet skriftligt.



Överlevnad efter projektets slut:
Det pedagogiska metodmaterialet för cykelkurserna och övriga cykelaktiviteter med
naturkännedom och information om allemansrätten kommer att kunna användas av
Cykelfrämjandets 27 lokala kretsar runt om i landet.

Kommentar till budgeten:
1, Vi har räknat med att de kommuner som idag är våra samarbetspartners ger oss
ett mindre bidrag per cykelkurs som vi ordnar i deras kommun. I budgeten har vi
utgått från 10.000 kr per kurs vilket sammanlagt blir: 180.000kr under år 1,
300.000 kr under år 2 och 400.000 kr under år 3. Den beräknade budgeten för
respektive år har sedan minskats med dessa belopp.
2, Under år 1 (2020) har vi fått finansiering för en tjänst som projektledare på 50%
via Länsstyrelsen i Västra Götaland för att asylsökande ska kunna vara med på våra
cykelkurser i Göteborg. Eftersom vår tjänst som projektledare i Göteborg är på 75%
har vi för år 1 (2020) endast sökt finansiering för ytterligare 25% det året.
3, Budgetposten “Utrustning - barncyklar” på 52.500 kr baserar sig på inköp av 15
barncyklar av märket Jopo á 3500kr. Jopos barncyklar är lite dyrare än andra
barncyklar men fördelen är att de går att anpassa till barn i olika längd och är
könsneutrala i sin utformning. Det finns som sagt billigare barncyklar som vi skulle
kunna köpa in till vår verksamhet men då går de inte att anpassa lika lätt till barn av
olika längd vilket ofta gör att man behöver ha fler cyklar tillgängliga. Dessutom är
de flesta barncyklar tyvärr väldigt könsstereotypa i sin utformning med till exempel
rosa/röda “princesscyklar” för flickor och svarta/blå “hjältecyklar” för pojkar.

Förväntade effekter

Den erfarenhet som Cykelfrämjandet har från att under flera år ha ordnat
nybörjarkurser i cykling för vuxna i socioekonomiskt utsatta områden är att
kommuner och fastighetsbolag vill ha fler cykelkurser eftersom de ser att det både
bidrar till bättre hälsa, ökat hållbart resande, ökad mobilitet och bättre möjlighet för
personer som ofta står långt från arbetsmarknaden att söka jobb där det är ett krav
att kunna cykla, som exempelvis inom hemtjänsten. Dessutom bidrar det till att
skapa en tryggare närmiljö i socioekonomiskt utsatta områden eftersom vi är på
plats i parken och tränar. Det skapar också en mötesplats för de boende att lära
känna varandra och göra någonting kul i sitt närområde som annars ofta förknippas
med otrygghet, våld och kriminalitet. Det är också en av anledningarna till att
fastighetsbolag ofta hör av sig till oss med en önskan om att vi ska ordna
cykelkurser i deras bostadsområden.
När vi nu vill utöka målgruppen till att även omfatta barn och unga och utöka
kursmaterialet med kunskaper i naturkännedom och om allemansrätten är en
förväntad effekt att vi ska väcka nyfikenheten hos våra deltagare till att vilja lära
känna naturen i sitt närområde och att de ska få möjlighet att odla ett intresse för
att ta sig ut i naturen och upptäcka vad där finns för träd, växter och djur. När
människor lär sig mer om naturen leder det ofta till ett intresse för hur man ska ta
hand om naturen och bete sig i den utan att förstöra den. Därför vill vi också utöka
vårt kursmaterial med information om allemansrätten. En fördel med att ordna
cykelkurser i socioekonomiskt utsatta områden är att områdena geografiskt sett ofta
är belägna nära olika naturområden vilket gör det enkelt för oss att kombinera
cykelkursen med kunskaper i naturkännedom.
Sammanfattningsvis är den förväntade effekten hos målgruppen barn, unga och
vuxna i socioekonomiskt utsatta områden:
1, Att fler personer i olika åldrar ska lära sig cykla och på så vis komma ut i naturen
i sitt närområde
2, Ett ökat intresse för naturen och kännedomen om vad olika träd, växter och djur
heter
3, En större kännedom om Allemansrätten och vad den innebär
4, Ett stärkt föreningsliv och fler som engagerar sig i Cykelfrämjandet
5, En större kännedom om andra föreningar som de kan engagera sig i för att
komma ut i naturen såsom Scouterna, Friluftsfrämjandet, Sportfiskarna, Sveriges
Ornitologiska förening



Uppskattning av antal deltagare per år:

År 1
Familjecykelkurser:
Ca 20 kurser med 10-15 deltagare i olika åldrar, inklusive föräldrar med sina barn.
Cykelaktiviteter för barn på fritiden/under skollov:
Ca 500 deltagare i olika åldrar

År 2
Familjecykelkurser:
Ca 30 kurser med 10-15 deltagare i olika åldrar, inklusive föräldrar med sina barn.
Cykelaktiviteter för barn på fritiden/under skollov:
Ca 1000 deltagare i olika åldrar

År 3
Familjecykelkurser:
Ca 40 kurser med 10-15 deltagare i olika åldrar, inklusive föräldrar med sina barn.
Cykelaktiviteter för barn på fritiden/under skollov:
Ca 1500 deltagare i olika åldrar

Sammanlagt år 1-3: Minst 900 deltagare som kommer ha gått familjecykelkurser,
samt minst 3000 deltagare på skollovsaktiviteter.

Projektet kommer också att spridas genom det pedagogiska materialet, filmen och
utbildningar av volontärer samt till Cykelfrämjandets medlemmar genom exempelvis
vår medlemstidning.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Projektledare i Stockholm, Göteborg och Malmö motsvarande 2,25 heltidstjänster 1 234 563 kr
Administration och ekonomi 106 860 kr
Kommunikatör 106 860 kr
Timanställda instruktörer 10 794 kr
Layout/illustrationer/foto/film 80 000 kr
Lokalhyra 104 000 kr
Informationsspridning och marknadsföring 50 000 kr
Personalresor för gemensamma möten, planeringsdagar och studiebesök 20 000 kr
Urustning - en el-lastcykel till varje huvudort: Stockholm, Göteborg och Malmö 90 000 kr (3 x 30 000kr)
Utrustning - barncyklar 52 500 kr
Utrustning - barncykelhjälmar 4 000 kr
Övrigt cykelaktivitetsmaterial såsom koner, verktyg, cykelpump, diplom m.m. 15 000 kr
Bredband och telefoni 20 000 kr
Revisors granskning 10 000 kr
Bidrag från kommuner som vi samarbetar med - 180 000 kr

Summa, kr: 90 002 324 577

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

Heltid år 2020 = 2016 timmar 272 kr

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


