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Empatia, tehtävä 1 – Tunnista vastaukset 
(lähde: Sherri Sorro- AVP/ The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 
 
Tehtävän tyyppi: Kognitiivinen menetelmä 
Oppimistavoitteet: Tämä harjoitus voi auttaa osallistujia oppimaan eri tapoja, joilla vastata 
tukea tarvitsevalle henkilölle, ja miksi empatia on yleensä hyvä tapa auttaa muita ihmisiä 
voittamaan vaikeuksistaan. 
Erityispiirteet: Yksilö- tai ryhmätehtävä, mutta reflektio-osuus on toteutettava ryhmissä. 
Oppijat voivat käydä harjoituksen läpi yksin tai kahden hengen ryhmissä ja palata sitten yhteen 
ryhmään pohtimaan kokemuksiaan aktiviteetistä. 
Kesto: 45 minuuttia 
Tarvittava materiaali: Vastausluettelo ja dialogit (saatavilla verkossa, linkki ”vedä ja pudota” 
aktiviteettiin). 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: Selitä aluksi tämän tehtävän tavoite mainitsemalla, että on 
olemassa useita vastauksia, joita yleensä käytämme vuorovaikutuksessa. Tämän tehtävän 
tarkoituksena on auttaa osallistujia joka kerta tunnistamaan, millaista vastausta he käyttävät 
ja mikä tärkeintä, mikä vastauksista on tehokkain, erityisesti neuvontaprosessissa. 
 
Tässä tehtävässä heidän on luettava 12 dialogia ja yhdistettävä ne annettuihin vastauksiin. 
Vastausluokat ovat: 

• neuvominen: antaa neuvoja, mitä tehdä ongelman ratkaisemiseksi 
• paremmaksi pistäminen: tilanteen vakavuuden minimointi 
• kouluttaminen: yrittää saada toinen näkemään tilanne oppimismahdollisuutena 
• lohduttaminen: sanoa asioita, jotka saavat toisen tuntemaan olonsa paremmaksi, kun 

hän on surullinen tai pettynyt 
• tarinankerronta: aloittaa samankaltaisten tarinoiden kertominen omista kokemuksista 
• asian sulkeminen: yrittää viedä huomio toisaalle, keskittyä johonkin täysin muuhun 
• sympatian osoittaminen: tuntea tai ilmaista myötätuntoa toisen kärsimykselle 
• kuulusteleminen: selvittää kysymyksin, mikä yksilön toiminta johti tähän tilanteeseen 
• selittäminen: yrittää antaa selityksiä toisen henkilön sanomisiin 
• oikaiseminen: sanoa, että sanottu ei pidä paikkaansa 
• ratkaisun tarjoaminen: antaa ratkaisu ongelmaan 
• empatian osoittaminen: yrittää päästä toisen asemaan 

 
Järjestä osallistujat kahden hengen ryhmiin (tai he voivat käydä dialogit läpi yksin) ja opasta heitä 
luokittelemaan kukin dialogi annettuihin luokkiin. Kun kaikki ryhmät (henkilöt) ovat tehneet 
luokittelun, kokoa heidät yhteen ryhmään keskustelemaan kokemuksistaan. 

Ehdotus off-line-käyttöön: Voit kopioida, tulostaa ja leikata vastausluettelon ja dialogit. Aseta ne 
kahteen pinoon ja anna osallistujien yhdistää ne pöydällä toisiinsa. 

 

Ohjeet: On monia erityyppisiä vastauksia, jotka ovat yleisiä vuorovaikutustilanteissa. Lue jokainen 
dialogi A:n ja B:n välillä ja päättele, minkä tyyppistä vastausta B käyttää. Yhdistä jokainen 
vastaustyyppi kuhunkin seuraavista "lyhyistä dialogeista" henkilöiden A ja B välillä. Tämä harjoitus 
on saanut inspiraationsa harjoituksesta the Bingo Exercise of Sherri Sorro (lähde: Sherri Sorro- AVP/ 
The transformer: http://thetransformer.us/08-3.pdf) 
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Vastausluettelo 

• neuvominen 
• paremmaksi pistäminen 
• kouluttaminen 
• lohduttaminen 
• tarinankerronta 
• asian sulkeminen 
• sympatian osoittaminen 
• kuulusteleminen 
• selittäminen 
• oikaiseminen 
• ratkaisun tarjoaminen 
• empatian osoittaminen  
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Dialogit 

1. A: Olen yrittänyt pudottaa painoa ja olen vain turhautunut. 
B: Mitä toimenpiteitä olet toistaiseksi tehnyt asian eteen? (kuulusteleminen) 

2. A: Pelkään, ettei minulla on tarpeeksi rahaa velkojeni maksamiseen tässä kuussa. 
B: Voin lainata sinulle rahaa. (ratkaisun tarjoaminen) 

3. A: Menetin työpaikkani. 
B: Piristy, mennään drinkille ja unohdetaan se. (asian sulkeminen) 

4. A: Katso arpiani onnettomuudestani. 
B: Ne ovat pienet, katso mitä minä sain pyöräkolarista. (paremmaksi pistäminen) 

5. A: Seisoin pankkijonossa tunnin, oli liian kuuma ja ihmiset ympärillä alkoivat huutaa 
ja töniä toisiaan. 
B: Siitä tuleekin mieleen juttu…… (tarinankerronta) 

6. A: Minulla on niin paljon tehtävää tänään. 
B: Tuntuuko tämä ylivoimaiselta ja haluatko apua? (empatian osoittaminen) 

7. A: Minua pelottaa nousta ylös ja puhua ihmisten edessä. 
B: Mielestäni sinun pitäisi liittyä harrastajateatteriin. (neuvominen) 

8. A: Olen todella surullinen, kun sanoit, etten ole hyvä äiti. 
B: En sanonut niin. (oikaiseminen) 

9. A: Mieheni löysi uuden työpaikan ja joutui muuttamaan 300 km päähän kotoa. 
B: Näe se mahdollisuutena oppia, miten millaista on elää yksin. (kouluttaminen) 

10. A: Olen niin surullinen, että poikani erotettiin koulusta huonon käytöksensä vuoksi 
professoriaan kohtaan. 
B: Se ei ole sinun vikasi, olet hyvä vanhempi. Teit parhaasi. (lohduttaminen) 

11. A: Olen todella järkyttynyt. Lupasit olla täällä klo 23.00 ja nyt on yli puolenyön. 
B: Se johtuu vain siitä, että oli kauhea ruuhka. (selittäminen) 

12. A: Sain juuri tulokset lääketieteellisestä kokeesta ja tulos oli se, mitä eniten pelkäsin. 
B: Voi, se on kauheaa. Olen niin pahoillani. (sympatian osoittaminen) 
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Kysymykset reflektio-osuuteen: (Yhdistelytehtävän jälkeen osallistujat menevät ryhmiin 
pohtimaan valintojaan tarkemmin) 

• Mikä vastaustyyleistä on sopivin neuvonnassa? 
• Mikä on/ei ole sopivaa ja mitä ohjaajan tulisi välttää? 
• Mikä rooli empatialla voi olla työpaikallasi, luokkahuoneessasi ja yhteisössäsi? 
• Miten tämä toiminta on vaikuttanut sinuun? 


