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Kohti 
luokanopettajan 
asiantuntijuutta



Pohtikaa POM-opintojen myötä kerryttämäänne/kehittämäänne/saamaanne 
tms. luokanopettajan asiantuntijuutta oheisen kuvion ja oheisten määritelmien 
avulla.

”Miten minusta tuli minä?”: 
- Mistä osa-alueista 

luokanopettajuuden asiantuntijuus 
/osaaminen rakentuu?

- Miten asiantuntijuuteni on kehittynyt 
POM-opintojen aikana?

Asiantuntijuus = asiantuntijuus ei ole vain 
yksilön ominaisuus, vaan yksilön, yhteisön 
sekä kulttuurin välisen vuorovaikutuksen 
tuote 

opettajaksi kehittymisen ydinosaamisalueisiin

Kirjatkaa luokanopettajan asiantuntijuutta 
rakentavia taitoja, asioita, ilmiöitä, 

teemoja tms. miellekarttaanne

https://peda.net/id/38d95b9e8bb


Mitä luokanopettajan asiantuntijuuteni on?
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.

Tutkikaa POM-opintojen kokonaistavoitteita ja peilatkaa 
edelliseen keskusteluunne: 

• Mitä POM-opinnoissa saavuttamani asiantuntijuus 
on? Millaista asiantuntijuutta POM-opinnoilla 
ylipäätään voidaan saavuttaa?

• Mitä minulta jäi saavuttamatta? 

Kirjatkaa havaintojanne kehittymiskohteista/puutteista tms. 
miellekarttaanne



Aukkopaikkoja ryhmässämme



”Aukkopaikkatehtävä” 
asiantuntijuutenne kehittämiseen

Tutkikaa POM-opintojen kokonaistavoitteita ja peilatkaa edelliseen keskusteluunne: 

• Mitä POM-opinnoissa saavuttamani asiantuntijuus on? Millaista 
asiantuntijuutta POM-opinnoilla ylipäätään voidaan saavuttaa?

• Mitä minulta jäi saavuttamatta? 
• Mitkä ovat merkittävimmät asiantuntijuuden aukot, jotka jäivät POM-

opintojen jälkeen täyttymättä. 
Laatikaa tiimissänne suunnitelma aukkojen täyttämiseksi: 

• Pohtikaa, mitä selvitetään jo yhdessä opintojen aikana; tarvitseeko 
asiantuntijuutta kehittää teorian vai käytännön vai niiden yhteyden välillä?

• Mitä asiantuntijuus on? Mistä haen sitä: haenko kirjallisuudesta, haenko 
asiantuntijalta, menenkö observoimaan toimintaa jne.?

• Haastattelutehtävä osana aukkopaikkatehtävää:
• Haastattele/haastatelkaa jotakin asiantuntijaa, jonka tiedätte tuovan teille lisäymmärrystä, 

asiantuntijuutta ja jopa osaamista johonkin kehittymiskohteeseenne. Haastateltava voi olla 
ihailemanne opettaja, tutkija, vanhempi, kansalaisaktiivi, poliitikko tms.

Toteutus

• Koostakaa esitys, jossa esittelette hakemaanne osaamista (ymmärrystä, 
tietoa, taitoa jne.) aukkopaikastanne ryhmämme kollegoille.

Valitaan omat 
aukkopaikat

Suunnitellaan

Toteuteutetaan

Esitellään


