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Cykla till jobbet 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Ord i dialogen !
stämmer är korrekt 

en cykelväg en väg där man får cykla och där bilar inta får köra 

en hjälm tjejen på bilden har en hjälm på huvudet 

skydda man har en hjälm för att skydda huvudet från skador 

att synas vara synlig, visa sig 

en lykta en lampa, strålkastare  

en reflex  ett band eller liten sak som reflekterar ljus i mörkret 

att plinga på att signalera med cykelns ringklocka 

att ha koll på något  
att kunna, veta, förstå 

!
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Dialogen  !
Anika: Joanna, du verkar tycka om att cykla.  

Joanna: Ja, det stämmer. Jag älskar att cykla! 

Anika: Cyklar du mycket? 

Joanna: Ja, jag cyklar varje dag till jobbet, till och från jobbet. 

Anika: Wow! 



Joanna: Men jag cyklar även på fritiden, t.ex. när jag reser  
någonstans. Jag tycker om att cykla i naturen men också om  
jag är i en storstad. Och då, om det finns bra cykelvägar och  
man kan hyra en cykel då gör jag gärna det. 

Anika: Åh vad trevligt! 

Joanna: För jag tycker att det är roligare än att åka tunnelbana t.ex. 

Anika: Ja, man ser ju staden på ett annat sätt från cykel. 

Joanna: Precis, det är jättekul. 

Anika: Vad roligt! Men du vad är det som är viktigt att tänka på när man 

cyklar då, så här varje dag?  

Joanna: Det viktigaste, tycker jag, är att man ska ha en hjälm. 

Anika: Just det. 

Joanna: Jag tror inte att det är ett måste alltså enligt lagen. Det är ett 

måste för barn, att barn måste ha en hjälm men jag tycker att även vux-

na borde ha en hjälm.  

Anika: Aa, för att skydda huvudet.  

Joanna: Precis! Och så ska man synas framförallt på kvällen. Man ska 

ha reflexer och en fungerande lampa eller lykta så att man syns när det 

är mörkt.  

Anika: Ja, det har du rätt i.  

Joanna: Och så ska man signalera framförallt om man cyklar där det 

går folk också. Det kan vara kombinerad trottoar och cykelväg och då 

måste man plinga på när man kommer så att folk inte blir så överraska-

de!  

Anika: Just det! Flytta på er! Om man har en klocka.  

Joanna: Aa. 

Anika: Bra! Vet du vad? Det verkar vara väldigt populärt nu, det är 

många som cyklar eller hur? Men hur ser det ut med cykelvägar här i 

Haninge? 



Joanna: Just den vägen som jag cyklar till jobbet och hem, där  
är det mest cykelväg och jag är väldigt nöjd med den. För jag  
har inget körkort så jag har inte så bra koll på reglerna i trafiken. 

Anika: Nej, jag tänker precis på det, det måste vara lite mer farligt när 

man cyklar på vägen bland alla bilar. 

Joanna: Ja, då måste man verkligen ha koll på trafikreglerna.  

Anika: Just det. 

Joanna: Men jag cyklar på en cykelväg för det mesta. 

Anika: Ja vad kul. Bra. Vad ska du göra nu då? 

Joanna: Nu ska jag faktiskt cykla hem! 

Anika: Ja me cykla försiktigt då! 

Joanna: Det ska jag göra! 
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Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/

storlek-l/ 
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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