
Kulttuurisesti vastuullinen opettaja ei 

välttämättä aina tiedä eri kulttuureista 

kaikkea, mutta osaa kysyä 

kysymyksiä loukkaamatta ja luoda 

ilmapiirin, joka on avoin 

erilaisuudelle ja muutoksille. Hän on 

perehtynyt kulttuurisen ja kielellisen 

moninaisuuden asioihin ja ottaa ne 

huomioon opetuksessaan. Hän 

ymmärtää kulttuurisidonnaisen 

ajattelun konfliktitilanteissa ja niiden 

ratkaisemisessa. Kulttuurisesti osaava 

opettaja puuttuu rasistiseen ajatteluun 

ja muuttaa sitä erilaisia 

opetusmenetelmiä ja –materiaalia 

hyödyntäen.

KOHTI KULTTUURISESTI VASTUULLISTA 
OPETUSTA JA KOULUA

Maahanmuuttajien määrä Suomessa 

on nopeassa kasvussa ja 

monikulttuurisuus yhteiskunnassa 

lisääntymässä. Koulujen ja opettajien 

pitää vastata yhteiskunnan uusiin 

tarpeisiin. Uusi opetussuunnitelma 

(POPS 2014) ohjaa kehittämään 

koulujen toimintakulttuuria 

kulttuurisesti vastuullisempaan 

suuntaan - koulujen toiminnassa ja 

opetuksessa tulisi arvostaa ja 

hyödyntää toisaalta maan 

kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä, 

toisaalta kulttuurista ja kielellistä 

monimuotoisuutta. 

Tutkimukset osoittavat, että tieto ja 

tietoisuus kielellisestä ja kulttuurisesta 

moninaisuudesta on keskeistä siinä, 

miten opettajat ottavat opetuksessa 

huomioon oppilaiden lähtökielet ja 

kulttuurit ja osaavat muokata 

opetustaan maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden tarpeisiin. Kulttuurisesti 

vastuullisen opetuksen 

mahdollistamiseen tarvitaan 

koulutusta opettajille.  
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Viitteet

KULTTUURISESTI VASTUULLISEN OPETUKSEN ULOTTUVUUDET

YHTEENVETO

TOWARDS CULTURALLY 

RESPONSIVE TEACHING

New cultural demographics in Finland 

have brought along the need for 

schools to provide culturally 

responsive teaching. The new 

educational curriculum (POPS 2014) 

emphasizes cultural competence –

teaching and valuing Finnish culture 

and language is as important as 

supporting cultural and linguistic 

diversity.

Information and awareness of cultural 

and linguistic diversity is needed in 

order to provide culturally responsive 

teaching.
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