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CYKEL OG MODE  
 
Fag: Dansk, Uddannelse og Job 

Tidsforbrug: 2 x 45 min + evt. besøg hos cykelhandler og 1-2 x 45 min. til skriveøvelse  
Materialer: Papir/blyant, klokke/fløjte, stopur, artiklen ”Cykelmode”  
Aktivitet: Besøg hos cykelhandler  
 
På Alle Børn Cyklers hjemmeside www.abc-abc.dk står der om cykling:  
”Det er noget med stram spandex og mærkelige spidse sko, der næsten er umulige at gå i. Ja, 
måske – hvis du er cykelrytter på vej til Tour de France. Men alle vi andre kan sagtens have vores 
sejeste tøj på, når vi cykler. Og sådan har det faktisk altid været.”  
 
Artiklen til denne opgave handler om, hvordan cykel og mode altid har hængt sammen.  
 
Cykelmode 
Artiklen ”Cykelmode” læses igennem med henblik på skriftligt at fastholde informationerne om, 
hvordan cyklerne og moden har været gennem tiderne.  
 

 Eleverne markerer tekstens årtier og opretter en liste med disse – gerne på computeren. 
Eleverne skal nu individuelt skrive tre til fire stikord til hvert årti, som de senere skal 
genfortælle for de andre.  

 
 
Quiz og byt 
Eleverne skal, når de har færdiggjort deres individuelle stikord, i gang med aktiviteten ”Quiz og 
byt”. 
 

 På et klokkesignal går eleverne rundt i rummet og vifter op i luften med deres kort. De 
skynder sig at finde en kammerat at samarbejde med.  

 Når man har fundet en samarbejdspartner, holder man op med at vifte med kortene. 
Læreren vælger et kriterium for, hvem der skal starte – det kan fx være den, der er født 
først på året.  

 Modparten vælger et årti, som eleven, der skal starte, skal fortælle om i ½ minut. Herefter 
lyder klokken, og den anden skal nu fortælle om et nyt årti – valgt af den elev, der lige har 
fortalt.  

På denne måde får eleverne trænet mundtlighed ud fra stikord – kort og koncentreret. Læreren 
vælger x antal omgange med nye samarbejdspartnere.  
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Aktiviteten kan knyttes sammen med et besøg ved cykelhandleren, som kan fortælle noget om, 
hvor moden inden for cykler nu går hen. Her er det elevernes opgave at notere – også i 
stikordsform – cykelhandlerens bud på nutidens mode.  
 
Når eleverne kommer hjem fra besøget, er det deres opgave at skrive et nyt afsnit til artiklen, som 
handler om nutidens cykelmode – eller måske en helt selvstændig artikel. Muligheden for enten at 
skrive et afsnit eller en artikel giver mulighed for at differentiere.  
 
Danskfaglige mål 
 
Læsning: 

- Tekstforståelse 
- Sammenhæng 

 
Fremstilling: 

- Forberedelse 
- Fremstilling 

 
 
Uddannelse og job fælles mål 
 
Fra uddannelse til job: 

- Information 
- Uddannelse- og jobkendskab 

 
 
 
Forfatter: Anne Hindkjær, Udeskolelærer 


