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Yhteistyö, tehtävä 4 - Toisen kengissä 

 

Tehtävän tyyppi: Kognitiivinen menetelmä – perspektiivin ottaminen 

Oppimistavoitteet: Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia oppimaan toisen 
näkökulman pohtimista ja ymmärtämään henkilöä, joka on eri mieltä heidän kanssaan. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä 

Kesto: 45 min 

Tarvittavat materiaalit: Toisen kengissä -moniste 

 

Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Kerro osallistujille, että voimme parantaa konfliktinhallinta- ja yhteistyötaitojamme olemalla 
tietoisempia muiden ihmisten tunteista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat vuorovaikutuksessamme. 
Tässä näkökulmassa tämän toiminnan läpi käydessään osallistujat yrittävät lähestyä tilannetta 
toisen henkilön perspektiivistä. 

Kehota osallistujia muistelemaan tilannetta, jossa he olivat konfliktissa toisen henkilön kanssa, ja 
täyttämään "Toisen kengissä" -moniste (linkki- ja Word-dokumentti) pitäen mielessä vain 
vastapuolen näkökulma. Tämä tehdään itsenäisesti. Anna heille 15-20 minuuttia aikaa kirjoittaa 
vastauksensa. 

Sitten, kun kaikki osallistujat ovat kirjoittaneet vastauksensa, kokoa heidät kaikki ryhmään 
keskustelemaan kokemuksistaan. 

Voit myös pyytää muutamaa osallistujaa kertomaan konfliktitilanteestaan, jotta muut voivat tarjota 
lisävastauksia ja auttaa heitä löytämään enemmän ja erilaisia näkökulmia toisesta henkilöstä. 

 

Ohjeet: 

Jokaisen osallistujan on täytettävä moniste itsenäisesti ja sen jälkeen keskustella prosessista 
ryhmässä reflektointikysymysten mukaisesti. 
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Toisen kengissä -moniste (linkki ja Word-dokumentti) 

Ajattele tilannetta, jossa olit konfliktissa toisen henkilön kanssa. Mieti huolellisesti toisen henkilön 
näkökulmaa näihin kysymyksiin vastatessasi. Muista katsoa tilannetta vain vastapuolesi 
näkökulmasta. 

1. Mikä mielestäsi on/oli ongelma?  

……………………………………………………………………… 

2. Mikä sen aiheutti? 
…………………………………………………………………… 

3. Miltä sinusta tuntuu?  
……………………………………………………… 

4. Miten kuvailisit tapahtunutta?  

……………………………………………………………………… 

5. Mitä toivoisit tapahtuvan konfliktin ratkaisemiseksi? 
……………………………………………………………………… 

 

Reflektiokysymykset: 

• Miltä tuntui olla toisen kengissä? 
• Millä tavoin ymmärryksesi toisen henkilön näkökulmasta muuttui? 
• Millä tavoilla voimme varmistaa, että tulkitsemme jonkun toisen tunteita tarkasti ja ei-

vastakkainasettelevalla tavalla? 
• Millä tavoin tämä voi vaikuttaa todennäköisyyteen muuttaa konflikti joksikin tuottavaksi? 
• Miten tämä tehtävä hyödyttää tiimiä? 
• Mitä aiot tehdä toisin, kun seuraavan kerran joudut konfliktiin? 


