
Nødvendig utstyr:
Baller eller erteposer, ringer.

Spesialagentens oppgave:
Forklar at målet med aktiviteten er at deltakerne viser stå-på-vilje og ikke gir opp. Hjelp deltakerne 
med å velge en aktivitet for å utfordre seg selv, la dem prøve seg og sett deretter et nytt mål. Hver 
dag kan deltakerne øve seg og prøve å nå målet. Hvis en deltaker når målet, setter du et nytt mål 
sammen med deltakeren.

Gjøre aktiviteten enklere eller vanskeligere:
Noen aktiviteter er enklere for noen deltakere enn for andre. Sørg for at deltakerne setter et mål 
som de kan nå om de øver seg masse.

Støtteapparat:
Hjelp spesialagentene med å organisere aktivitetene. Intervju elevene om deres utfordring for skolens 
nyhetsbrev eller nettside.
Organiser flere morsomme aktiviteter som elevene kan delta i (se Oppdrag: Bevegelse aktivitetkort).

Oppdrag: Stå-på-vilje
Formålet er å hjelpe elevene med å utvikle utholdenhet og 

stå-på-vilje. 15-20
minutter

Aktivitet
skort



Triksing
Deltakerne bruker en ball 
(det behøver ikke være en 
fotball) eller ertepose og 
holder den i bevegelse i 
luften ved å sparke den 
opp foran seg gjentatte 
ganger. Hvor mange kan 
du gjøre det nå uten at
den kommer i kontakt 
med gulvet?

Hva er det nye målet ditt? 
– Gjør det til en utfordring,
og ikke gi opp!

Hoppe hoppetau
Bruk et tau og bestem deg 
for hvordan du vil hoppe, 
for eksempel med begge 
bein, på et bein om gangen, 
på annenhvert bein, med 
kryssede armer?

Hvor lenge klarer du å 
hoppe før du får knute på 
tauet? Gjør det til en 
utfordring og ikke gi opp!

Løping
Hvor langt klarer du 
å løpe uten å måtte 
gå? 

Prøv å bytte på å 
løpe og gå, og sakte 
men sikkert prøv å 
løpe mer enn du går. 
Gjør det til en 
utfordring og ikke gi 
opp!

Rockering
Bruk en rockering. Hvor 
lenge kan du holde 
rockeringen i bevegelse 
rundt midjen uten at den 
faller ned på gulvet?

Hvor lenge har du som 
mål å gjøre det for? Gjør 
det til en utfordring, og 
ikke gi opp!




