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Empatia, tehtävä 3 – Roolileikki 

 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: Osallistujien kokemuksiin perustuva roolipeliharjoitus pyrkii saamaan 
osallistujat tietoisiksi vastapuolen emotionaalisesta tilasta ja yrittämään vastata empaattisesti ja 
toisaalta kokemaan tunteen siitä, kuinka toinen yrittää ymmärtää hänen asemaansa. 

Erityispiirteet: Ryhmätoiminta (parityöskentely) 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittavat materiaalit: ei mitään (Voit tulostaa tämän ohjesivun tarvittaessa) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Tämä on roolipeliaktiviteetti. Laita osallistujat pareittain. Toinen on ohjaaja ja toinen asiakas. He 
harjoittelevat molempia rooleja vuorollaan. 

Asiakas tuo keskusteluun emotionaalisesti intensiivisen kokemuksen (negatiivisen tai 
positiivisen), jonka hän haluaa jakaa ohjaajan kanssa. On tärkeää, että osallistujat, jotka ovat 
asiakkaan roolissa, tuntevat olonsa turvalliseksi, kun he lähtevät avaamaan itseänsä. He voivat 
jakaa minkä tahansa kokemuksen ja siinä määrin kuin haluavat. 

Ohjaaja yrittää parhaansa mukaan vastata empaattisesti ja yrittää havaita myös merkkejä 
tunteista asiakkaan kasvoissa tai kehon kielessä.  

Kun ohjaaja tietää, miltä asiakkaasta tuntuu, hän voi käyttää empaattista ilmausta, kuten: 

"Ottaen huomioon, mitä sanoit… , luulen, että saatat tuntea _. Sitäkö sinä tunnet?" 

"Kuvittelen, että saatat tuntea..." tai "Kuvittelen, että olisit voinut tuntea..." 

Tämä kestää 5 minuuttia. Ensimmäisen roolileikin jälkeen roolit käännetään ja prosessi alkaa 
alusta. 

Kun osallistujat ovat suorittaneet tehtävänsä, he tulevat yhteen ryhmään pohtimaan 
kokemuksiaan. 

 

 

 

 

Ohjeet: 

Mennään pareittain. Yksi henkilö toimii ohjaajan roolissa ja toinen on asiakas. Asiakas jakaa 
kokemuksensa, jossa hän koki vahvoja tunteita (negatiivisia tai positiivisia). Toinen yrittää 
parhaansa mukaan vastata empaattisesti ja yrittää havaita myös tunteen merkkejä vastapuolen 
kasvoissa tai kehon kielessä. 

 

Joitakin lauseita, joita ohjaaja voi käyttää, ovat: 

"Ottaen huomioon, mitä sanoit… , luulen, että saatat tuntea _. Sitäkö sinä tunnet?" 

"Kuvittelen, että saatat tuntea..." tai "Kuvittelen, että olisit voinut tuntea..." 
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Roolileikki kestää 5 minuuttia ja sitten vaihdetaan roolit toisinpäin. 

 

Molempien toimittua kummassakin roolissa, palatkaa ryhmän kanssa keskustelemaan siitä, kuinka 
hyvin ohjaajat ilmaisivat empatiansa ja mikä oli yleinen kokemuksesi tästä harjoituksesta. 
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Reflektiokysymykset: 

- Miltä asiakkaasta tuntui? 

- Onko ohjaaja käyttänyt empaattisia kysymyksiä? 

- Miltä ohjaajasta tuntui? Oliko hänen vaikea päästä asiakkaan asemaan? 

- Auttoiko kehon kieli häntä tunnistamaan asiakkaan tunteet? 

- Mitä opit tästä tehtävästä? 


