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Aktiivinen kuuntelu, tehtävä 3 – Roolileikkiä kysymyksin, pohdinnoin ja parafraasein 

Tehtävän tyyppi: Roolileikki 

Oppimistavoitteet: 

Tämän tehtävän tarkoituksena on auttaa osallistujia käyttämään selventäviä ja avoimia kysymyksiä 
ohjaustilanteissa todellisten tapauskuvausten kautta. Osallistujat kokevat omakohtaisesti, mikä 
vaikutus edellä mainitulla on neuvontaprosessissa ja huomaavat sen vaikeudet. He myös oppivat 
reflektoimaan ja parafrasoimaan tehokkaasti, koska he saavat palautetta muilta osallistujilta. 

Erityispiirteet: Ryhmätehtävä (parityöskentely) 

Kesto: 45 minuuttia 

Tarvittava materiaali: 4 lausuntoa (linkki & pdf tulostettavaksi) 
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Hyödyllistä tietoa kouluttajalle: 

Järjestä osallistujat pareittain ja anna heille 4 lausuntoa ja kerro heille, että nämä lausunnot 
perustuvat aitoihin tosielämän tapahtumiin. Kehota heidät sitten ottamaan ohjaajan ja asiakkaan 
roolit. Molemmat heistä saavat 2 lausuntoa ohjaajana toimimiseen ja 2 asiakkaana toimimiseen. 
Ohjaajien tulee ottaa käyttöön tiettyjä aktiivisen kuuntelun tekniikoita seuraavasti: 

1. Selventävä kysymys jokaiselle väitteelle 
2. Kaksi avointa kysymystä, jotka rohkaisevat asiakasta avautumaan ja antamaan tietoa 

(heidän on näytettävä roolia dialogissa) 
3. Käyttää reflektiota ja parafraasia (uudelleensanoittamista) huomioiden asiakkaiden 

sanoman sisällön sekä heidän ilmaisemansa tunteet. 

Kun osallistujat ovat lopettaneet roolileikin, he palaavat ryhmään jakamaan kokemuksiaan muiden 
osallistujien kanssa.  
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Ohjeet: 
Saat 4 aitoa asiakkaiden antamaa lausuntoa. Lue ne ja työskentele sitten pareittain. Molemmat 
saavat 2 lausuntoa ohjaajana toimimiseen ja 2 asiakkaana toimimiseen.  
Jokaisessa tapauksessa ohjaajan tulee: 

a) Tehdä jokaiseen väitteeseen onnistunut selventävä kysymys 
b) Tehdä kaksi avointa kysymystä, jotka rohkaisevat asiakasta avautumaan ja antamaan tietoa. 

Näytelkää dialogi. 
4. Aktivoida reflektoiva kuuntelunsa: käytä reflektiota ja parafraasia (uudelleensanoittamista) 

huomioiden asiakkaiden sanoman sisällön sekä heidän ilmaisemansa tunteet. 

 
Lausunnot: 

1. Olen jumissa opintojeni kanssa. Käyn joka päivä ulkona ystävieni kanssa. Jätän myös 
luentoja väliin tarkoituksella. 

2. Olen vihainen äidilleni. Hän ei hyväksy minua. Hän ei koskaan kommentoi edistymistäni tai 
arvosanojani, eikä edes silloin, kun voitin urheilussa mitalin. Mutta pikkuveljeäni hän kehuu 
aina! 

3. Minulla on intohimo lentopalloon ja olen hyvä vieraissa kielissä, mutta en halua kieliä 
urapoluksi toisin kuin vanhempani. Haluan panostaa urheilu-uraani. 

4. En halua tehdä mitään. En välitä tulevaisuudesta. Ei ole mitään mistä pidän. 
 
Reflektiokysymyset: 

• Kohtasitko vaikeuksia roolipelitilanteissa ja mitä ne olivat (ohjaajana tai asiakkaana)? 
• Onko jotain, jonka olisit voinut tehdä paremmin, jos sinulla olisi ollut mahdollisuus tai muita 

tekniikoita/vastauksia, joita voisit käyttää? 
• Mitä tunteita sinulla oli prosessin aikana? 

 


