
Barnens tankesmedja Challange

HOJ HOJ!

För den som kan är att cykla inga konstig-
heter. Men hur är det egentligen en cykel 
ser ut? Och hur lätt är det att måla en när 
du inte ser vad du målar? Och hur snabbt 
går egentligen en mänsklig tandemcykel?

Så här går utmaningen till:
• Sätt er i ett stort cykelhjul på golvet (alltså i 

en ring). Fråga deltagarna om de har sett en 
tandemcykel någon gång och låt dem i så fall 
förklara hur en sådan ser ut. Visa sedan bilden på 
tandemcykeln som finns längre ned i PDF:en så 
att alla med säkerhet vet hur tandemcyklar ser ut.

• Nu är det dags att dela in alla deltagare i lag. 
Be alla deltagare att blunda och låt en ledare 
knacka hälften av deltagarna på ryggen. De som 
får en knack tillhör lag ”Tandemcykel” och de 
som inte får en knack tillhör lag ”Cykel”. Deltag- 
arna får inte avslöja om de fick en knack eller inte. 

• Dela sedan ut varsin papperstallrik och penna 
till alla deltagare och be dem skriva sitt namn på 
den del av tallriken som vi i vanliga fall äter på. 
(Det är viktigt att alla har samma färg på pennan.) 

• Därefter ska alla sätta tallriken på huvudet (namn-
sidan nedåt) och på given signal rita antingen en 
cykel eller tandemcykel (beroende på vilket lag en 
tillhör) på tallriken som ligger på huvudet.

• När alla är klara ska tallrikarna samlas in utan att 
någon av deltagarna tjuvkikar på dem. 

• Lägg sedan ut alla tallrikar i mitten av ert cykel-
hjul (ring) och nu ska alla tillsammans hjälpas åt 
att sortera cyklarna från tandemcyklarna så att 
de läggs i två olika högar. 

• Stäm sedan av att lagen blivit lika stora. Det är 
inte säkert att alla hamnat i ”rätt” lag, men be-
roende på din grupps dynamik kan det vara okej 
eller så byter några plats på slutet. De som vill 
kan även få gissa vilken cykel/tandemcykel som 
de själva har ritat.

Vill ni ha ytterligare ett lag skulle det kunna vara Lag 
Trehjuling (att några då ska rita trehjulingar). 

• Ställ upp lagen på led. Den som står först i kön 
ska på given signal slå tärningen. Får man siffran 
1–2 står det för PUNKTERING. Deltagaren måste 
nu krypa fram till markeringen och tillbaka innan 
det är nästa deltagares tur att slå tärningen.

• Får man siffran 3 står det för CYKEL och deltag- 
aren ska springa sitt snabbaste fram och tillbaka.

• Siffrorna 4-6 står för TANDEMCYKEL. Deltagaren 
bildar en mänsklig tandemcykel genom att lägga 
händerna på en lagmedlems axlar och tillsam-
mans springer de sedan för att varva markören. 
När de återvänder till tärningen är det den del-
tagare i tandemcykeln som inte slagit tärningen 
som slår nästa gång. 

• Stafetten pågår till dess att alla i ett lag har slagit 
tärningen och rundat markeringarna.

Vill ni försvåra förloppet kan papperstallrikarna  
balanseras på kroppen under tiden deltagarna springer. 

Detta behövs:
• Papptallrikar.
• Pennor, obs! Av samma kulör. Det är viktigt att 

inte kunna se skillnad på cyklarma som ritas.
• Tärningar till stafetten.
• Markörer för stafetten.

Mål nummer 5
Jämställdhet mellan kvinnor och män 
är en förutsättning för en hållbar och 
fredlig utveckling. Jämställdhet hand-
lar om en rättvis fördelning av makt, 
inflytande och resurser. Alla former av 
våld och diskriminering och mot kvinnor 
och flickor drabbar såväl individen som 
hela samhället.

UPPLÄGG
Samla gruppen.

Gå igenom hur utmaningen går till. Prata fritt med barnen utifrån  
reflektionen på nästa sida.

Genomför utmaningen.



Reflektion
 
Texten nedan är ett förslag till reflektion, 
men det blir allra bäst om du som ledare 
berättar med dina egna ord. Ställ de  
frågor som passar din grupp och lägg  
upp det på det sätt som passar er bäst.

Kan ni cykla? (låt barnen svara) 

När brukar ni cykla? (låt barnen svara?) 

I Bangladesh finns det många barn som vill cykla för 
att det är roligt, men också för att kunna ta sig på 
egen hand till skolan. Men alla barn kan inte cykla. 

I vissa delar av Bangladesh har inte tjejer samma 
möjligheter som killarna. Det är inte självklart att en 
tjej får gå i skolan och det är inte heller självklart att 
hon får lära sig att cykla. Tjejerna måste dessutom ha 
sällskap av någon så fort de går hemifrån. Och om till 
exempel föräldrarna jobbar så kommer inte tjejerna 
iväg till skolan. Visst är det orättvist?

Men Diakonia ser till så att tjejer i Bangladesh får 
lära sig cykla! Och då kan de på egen hand ta sig till 
skolan och få en utbildning. Varför är det viktigt för 

tjejerna, tror ni?  [låt barnen svara och här kan du 
som ledare, efter att barnen svarat, säga något i stil 
med: Tjejer utan utbildning blir oftare kvar hemma 
och får inte bestämma själva vad de vill jobba med, 
ens när de blir vuxna. Därför är det så viktigt att de 
tar sig till skolan.]

Det här med att människor har olika möjligheter kan 
kallas för hierarkier. Och någon som är emot hierarkier 
och istället vet att alla människor är lika mycket värda, 
är Gud. Är det någon av er som är yngsta syskonet 
här? (låt barnen svara)

Förr i tiden, när Bibeln skrevs, så var det det äldsta 
syskonet som fick ärva föräldrarna. Alltså som fick 
mest grejer och ansvar. Så är det inte idag. Här i Sverige 
har alla barn rätt att ärva sina föräldrar oavsett vem 
som föddes först. 

I Första Samuelsboken i Bibeln står det om en familj 
där det fanns åtta bröder. Och en dag fick de veta att 
en av bröderna skulle bli kung. Men när bröderna sam-
lades för att få veta vem var inte den yngsta brodern, 
han som hette David, där. Någon behövde ju vakta 
fåren och den yngsta lillebrodern kan ju inte bli kung! 
Men just så blev det. Gud såg potentialen i David och 
gav honom en chans.

På samma sätt är det i Bangladesh. Här får tjejerna, 
som väldigt få tror på i samhället, en chans genom 
att lära sig cykla!

I ett av de globala målen som alla FNs medlemsländer 
vill uppnå innan år 2030, står det att alla ska ha sam-
ma möjligheter och rättigheter, vilket kön du än föds 
med. De vill precis samma sak som Gud. För visst ska 
alla barn oavsett var vi bor eller vilka vi är, ha möjlig-
het att lära sig cykla och gå i skolan? 

Tjejerna på bilden har fått lära sig cykla och veta om 
sina rättigheter tack vare Diakonias Cykelprojekt. Nu 
kan de på egen hand ta sig till skolan och bestämma 
över sin framtid.




