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POM-opintojen tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

• tiedostaa omat asenteensa ja uskomuksensa eri oppiaineita kohtaan 
ja kykenee tarkastelemaan niitä kriittisesti

• tunnistaa eri oppiaineiden ja niiden taustalla olevien tiedonalojen 
merkityksen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta

• ymmärtää oppijoiden ja oppijaryhmien moninaisuuden merkityksen 
oppimisen ohjaamisessa

• tunnistaa oppiaineiden erityisluonteen ja osaa tarkastella sitä yli 
oppiainerajojen

• osaa eritellä oppiaineiden pedagogista kulttuuria sekä 
oppiainekirjoon liittyviä ideologisia ja poliittisia sidoksia

• osaa suunnitella opetusta sekä ohjata ja arvioida oppimista eri 
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa luokilla 1–6 
sekä esiopetuksessa.



Laaja-alaiset osaamisalueita ja 

oppiaineiden näkökulmia 
integroivat 

MONIALAISET 

OPPIMISKOKONAISUUDET

POM-opintojen rakenne uudessa opetussuunnitelmassa 

5 op

5 op

5 op

POM-johdanto 3 op

POM-koontiseminaari 3 op

Oppiaineiden ydinosat

yht. 39 op

Opetuksen 

monimuotoistaminen

Arviointikäytänteiden 

kehittäminen

POM-opinnoissa

PROpe-

työskentely 

POM-

opinnoissa

Esteetön 

opiskelu

Digiosaamisen kehittäminen POM-opinnoissa



Erkkalaisten POM-opintojen aikataulutus (08/2020 alkaen)

1. POM-opintovuosi 2. POM-opintovuosi

POMM1002 Johdatus monialaisiin opintoihin 3 op

-----------------

Ydinosat

POMM1013 Historia ja yhteiskuntaopin pedagogiikka 3 op 

POMM1023 Katsomusaineiden pedagogiikka 3 op

POMM1033 Kuvataiteen pedagogiikka 4 op

POMM1043 Käsityökasvatus 4 op

POMM1063 Matematiikan pedagogiikka 5 op

POMM1073 Musiikkikasvatus 4 op

POMM1093 Ympäristö- ja tiedekasvatus 6 op

----------

POMM1110 Monialaisten oppimiskokonaisuuksien perusteet 5 op 

(siirrettävissä myös toisen POM-vuoden alkuun)

Ydinosat

POMM1053 Liikunta- ja terveyskasvatus 5 op 

POMM1083 Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka 5 op 

------------

Monialaiset oppimiskokonaisuudet 2 x 5 op (tarvittaessa myös 

POMM1110)

POMM1120 Kielipainotteinen monialainen oppimiskokonaisuus 

koulussa

POMM1130 Monialainen oppimiskokonaisuus muissa ympäristöissä 

tai koulussa

--------------

Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op (sis. myös 

opintokokonaisuuden loppuarvioinnin)

37 (tai 32 op) 23 (tai 28 op)



Ilmoittautuminen opintoihin SISUssa 1.8.2021 alkaen
• Saat jälleen s-postitse ja erkkalaisten omilta Peda.netin POM-sivuilta 

https://peda.net/jyu/okl/pom-opinnot/ep-pom lukujärjestyspohjan ja 
ilmoittautumisohjeet opintoihin.

• Opiskelu edelleen R8- ja R9-ryhmissä:

• Ryhmistä R8- ja/tai tunnuksella 1 merkityt ryhmät on tarkoitettu ensisijaisesti niille, 
jotka suunnittelevat tekevänsä POM-opinnot loppuun syyslukukaudella 2022, mutta 
ryhmiin voi osallistua muutenkin, jos tilaa on
• jos olet opiskellut 1. POM-vuoden R9-ryhmässä lukkarin mukaan, voit 2. POM-vuonna 

hypätä nopeammin etenevään R8-ryhmään

• Ryhmän R9 opinnot ja/tai tunnuksella 2 merkityt ryhmät ovat puolestaan niille, jotka 
suunnittelevat opintojen ensi lukuvuoden aikana. 
• jos olet opiskellut 1. POM-vuoden R8-ryhmässä lukkarin mukaan, voit 2. POM-vuonna 

hypätä rauhallisemmin etenevään R9-ryhmään (mikäli paikkoja on)

• Valitse vain saman ryhmän (joko R8 tai R9) opinnot, jottei tule päällekkäisyyksiä 
ja pääset varmasti opintojaksoille. Ryhmien koot pyritään tasaamaan, joten 
seuraa tilannetta.

https://peda.net/jyu/okl/pom-opinnot/ep-pom


Ilmoittautuminen ja opiskelu
• Sinulle tarkoitettuja ryhmiä voit edelleen etsiä kursseilta yleensä tunnuksella R8 tai R9 

(ryhmävalintasi mukaan) ja/tai EP/EP-POM/EP-POM2020_1 ja EP-POM2020_2 (joskus myös 
EP+LiMu) 

• teille erikseen osoitetut ryhmät ovat 2. POM-vuonna äikässä (POMM1083) ja liikunnassa 
(POMM1053), ja ainakin R8:lle osoitetaan myös oma POM-koontiseminaariryhmä

• monialaisissa opinnoissa valintoja voi tehdä vapaammin (suosituksia tullaan esittämään ainakin R8-
ryhmälle)

• Huom. valitse aina haluamasi ryhmä ensisijaisena ilmoittautuessasi (äläkä laita vaihtoehtoja, 
ellei ohjeissa kehoteta tekemään niin), muutoin SISU saattaa arpoa sinut johonkin muuhun 
ryhmään, ja tilanne muuttuu kaoottiseksi.

• kaikki muut teille lukkarin puolesta sopivat ryhmävaihtoehdot tai toteutustavat esitellään 
ilmoittautumisohjeissa.

• Kaikkiin EP-ryhmiin teillä on erkkalaisina aina ns. etuajo-oikeus. Mikäli poikkeatte teille 
osoitetusta lukujärjestyksestä, on opintojen suunnittelu ja ryhmiin ilmoittautuminen 
täysin omalla vastuullanne.


