
Vi vil finne ut hva utholdenhet er, hvorfor 
den er viktig og hvordan vi kan forbedre 

den.

Forbedre kondisjon og 
utholdenhet

Oppdrag: Kondisjon



https://youtu.be/3czeenQDFbs


Utholdenhet i 
hjerte-kar-systemet vårt

Utholdenhet i 
musklene våre

Dette er når en muskel eller muskelgruppe 
arbeider i lengre tid uten å bli trett.

Dette handler om at hjertet og lungene sammen 
kan levere oksygen til musklene mens de arbeider 

uten at kroppen blir trett.

Vi kan ha

Utholdenhet handler om å klare å være aktiv i lengre perioder av gangen.

Hva er utholdenhet?

Armen Hjertet



Vi puster inn luft i lungene våre. I 
luften finnes det oksygen som vi 
trenger for at musklene våre skal 
kunne arbeide.

Hjertet fungerer som en pumpe og  
slår 100.000 ganger i døgnet.

Hjertet pumper blod til lungene for å 
hente oksygenet og det tar også med 
seg oksygenholdig blod fra lungene og 
pumper det ut i kropper.

Jo mer musklene våre arbeider, jo 
mer oksygen trenger de, så jo raskere 
må hjertet pumpe oksygen til dem. 

Puste

Puste inn

INNÅNDING UTÅNDING

Puste ut



Før skoletid, på vei til skolen, 
i friminuttene, i gymtimen, 
etter skolen og hjemme i 

helgene.

Løpe, danse, hoppe, gå, 
spille fotball, basketball, 

hoppe tau - hva som helst 
som får hjertet til å pumpe.

60 MINUTTER
Det anbefales at barn i skolealder er 

aktive i minst...

hver dag og mer hvis mulig



Du kan kjenne 
pulsen din i 

halsen eller på 
håndleddet. 

(Bruk fingrene, ikke 
tommelen)

La oss sette oss ned og 
prøve.

Kan du 
kjenne at 
det slår?



Reis deg så opp og løp på stedet så raskt som 
du kan, løft opp armene, løft knærne høyt!

Vi har en flott aktivitet du kan gjøre for hjertet ditt.

Hvordan slår 
hjertet ditt nå?



Denne uken utfordres du 
til å være aktiv i minst 
60 minutter tilsammen 
hver dag.

Hva er denne ukens utfordring? 

Det er supert å bruke friminuttene til å 
være i aktivitet.



Beveg deg mer, sitt mindre 
i ro og ikke glem å løpe!

Husk at du bør være aktiv i minst 60 minutter 
hver dag og mer hvis du kan.

Få hjertet til å 
slå og få bedre 

kondisjon.

Registrer i 
oppdragsskjemaet 

hvor mange 
minutter du er i 

aktivitet hver dag.
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