
Tee koulupäivästä entistä parempi
Lyhyet tauot lisäävät keskittymiskykyä

Johdanto

Onnittelut POP by ActiveS:n hankkimisesta!

 Lyhyt aktiivinen tauko oppitunnilla lisää aivojen omaksumiskykyä sekä parantaa oppilaiden keskittymistä ja oppimi-

sen iloa. Kyseessä on voittoisa konsepti. 

 Tunteja paikallaan istuvat oppilaat, joille syötetään koko ajan tietoa tai jotka työskentelevät itsenäisesti, tarvitsevat 

välillä liikuntaa saavuttaakseen hyviä tuloksia koulutyössä. Nykyinen aivotutkimus osoittaa, että oppilaiden keskitty-

miskyky ja muisti paranevat liikkumishetkien jälkeen. Se edistää oppimista. 

 POPin ansiosta luokkahuoneessa on helpompi opiskella liikkuen. Jo viiden minuutin aktiivisesta tauosta oppitunnin 

aikana on hyötyä oppimiselle. Sen myötä oppilaista tulee tarkkaavaisempia ja tuloksia syntyy. 

 POP on käytännöllinen arkityökalu, joka myös parantaa oppimisrauhaa. Oppilaat tottuvat nopeasti uusiin rutii-

neihinsa. Pian on aivan normaalia, että kaksi oppilasta tekee kyykkäyksiä luokan takaosassa. Aktiiviteettien ansiosta 

oppilaat ovat pirteämpiä, iloisempia ja luovempia. 

Taustaa

Koulun tulee olla joustava ja kiinnostava ympäristö. Sen tulee olla yhtä aikaa sekä turvallinen että vapaa ja herättää 

oppilaissa halun oppia. Kyse on meidän tulevaisuudestamme. Lapset ovat luonnostaan uteliaita, ja koulun tulee innos-

taa heitä. Kaikki liittyy yhteen. Rauha ja hiljaisuus, hyppiminen ja leikkiminen. Kyse on itsetunnon ja itseluottamuksen 

rakentamisesta sekä vakaan pohjan luomisesta hyvälle elämälle. Teemme sen yhdessä. 

Ympäristön merkitys oppimiselle

Olemme sitä mieltä, että koulussa pitää viihtyä. Oppilaiden ei pidä kaivata vapaa-aikaa siksi, että silloin on mukavaa. 

Heidän pitää kaivata koulua. Sen vuoksi kouluista ja luokkahuoneista on tehtävä inspiroivia ja motivoivia. 

 Fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys oppimisympäristön kannalta, ja tiloja on mukautettava ja ehkä täydennet- 

täväkin. Tässä POP tulee avuksi ja tueksi.

Tervetuloa POP by ActiveS:n käyttäjäksi! 
 
POP auttaa teitä löytämään liikkumisen ilon ja luo ”aivotien” oppimiseen! Aktiivisella elämäntavalla ja liikkumisella on 

lukuisia etuja. Kaikki nykytutkimukset osoittavat, että ihmisen liikkuessa aivosoluja syntyy lisää ja keskittymiskyky, muis-

ti, itseluottamus, minäkuva ja stressinsietokyky paranevat.

 Liikkuminen parantaa muistia ja keskittymiskykyä niin lapsilla kuin aikuisilla. Säännöllinen liikunta vaikuttaa sekä 

aivojen toimintaan että ihmisen hyvinvointiin mm. aivojen välittäjäaineiden vapautuessa. 

 Liikunnan aikana lihaksesta keskushermostoon menevät ohuet hermosyyt aktivoituvat. Tämän myötä aivoissa 

vapautuu endorfiineja, mikä selittää sen, miksi liikunta nostaa kipukynnystä, laskee verenpainetta ja tuottaa mielihyvän 

tunnetta. Modernissa luokkahuoneessa oppilailla tulee olla mahdollisuus tähän helposti ja joustavasti. ActiveS POP on 

tässä oiva apu!



Paikallaan istumisen keskeyttäminen säännöllisesti liikkeillä, joissa saa ajatella ja käyttää kehoa fyysisesti, parantaa 

todistetusti lasten kognitiivisia toimintoja. Tutkimukset osoittavat, että lapset saavat parempia koearvosanoja, kun op-

pitunnit ovat aktiivisia. Vaikutus on havaittu etenkin matematiikassa. On tärkeä huomata, että vaikutus ei ole sama, jos 

kaikki liikunta tapahtuu kerralla. Parasta lapsen terveydelle ja suorituskyvylle vaikuttaa olevan, jos paikallaan istuminen 

katkaistaan liikkumalla silloin tällöin. Kaiken koulussa tapahtuvan liikkumisen ei siis pidä keskittyä vain liikuntatunnille, 

vaan liikkua tulisi mielellään lyhyin väliajoin.

 ActiveS POP on hyvä ja yksinkertainen tapa antaa oppilaille mahdollisuus pitää taukoja istumisesta ja liikkua. 

Opettaja päättää luonnollisesti, milloin ja miten usein oppilaiden on sopivaa käyttää POPia. Hyvä ajatus voi olla kokeil-

la, mutta paras mahdollinen tapa on sisällyttää liikuntaa sekä aamu- että iltapäivään. POPia voi käyttää samanaikaisesti 

kaksi oppilasta, ja käyttö on helppoa ja hauskaa.

Miten kaikki tapahtuu?

Aseta POP sopivaan paikkaan. Useimmiten se sijoitetaan luokkahuoneen takaosaan. Välineistön tulee olla helposti käy-

tettävissä ja sellaisessa paikassa, että opettaja pystyy valvomaan sitä. Mukana on neljä erilaista toimintarataa. Jokaisella 

radalla on kuusi harjoitusta, ja radan kiertäminen kestää noin kuusi minuuttia, kukin harjoitus yhden minuutin. Har-

joitukset on helppo toteuttaa niin, että kaikki voivat olla mukana. Ne eivät ole niin vaativia, että oppilaat olisivat aivan 

hikisiä. Ehkä keksitte itse omia hauskoja harjoituksia!

 Oppilas saa itse katsoa kelloa tai laskea hitaasti 60:een jokaisessa harjoituksessa. Tahdin määrää jokainen itse. 

Kannattaa keksiä tapoja, miten Minigym-välineistön käytössä vuorotellaan. Voidaan vaikkapa merkitä rasti ruutuun, kun 

oppilas on käyttänyt välineistöä. Myös seurantaa on hyvä tehdä: Voimmeko paremmin, kun olemme liikkuneet hetken? 

Hyödyttääkö liikkuminen oppilaiden mielestä koulutyötä?

 Olemme tehneet yhdessä Hjärnberikad-yrityksen www.hjaltebolaget.se kanssa ehdotuksia tuntisuunnitelmaksi ja 

siitä, miten sinä opettajana parhaiten aloitat POPin käytön. 

 Käytettävissäsi on myös ehdotuksia oppilaiden vanhemmille annettavasta informaatiosta. Kaiken tämän löydät 

osoitteesta https://www.actives.se/fi/pop-by-actives/

Hauskoja hetkiä POPin parissa!

Lisätietoja ja yhteystiedot osoitteessa www.ActiveS.se/fi
Päivitämme kotisivuillemme säännöllisesti tietoja uusista mielenkiintoisista selvityksistä ja tutkimuksista. Jos sinulla on 

kysyttävää, ota yhteyttä meihin. Yhteystietomme ovat osoitteessa https://www.actives.se/fi/yhteydenotot/. Saat 

meihin yhteyden myös chat-palvelun kautta. 
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