
• Työkalun avulla voi saada tietoa ryhmän ja nuorten työskentelystä. 
Seuraavalla sivulla on tehtävä, jonka voi antaa nuorten täytettäväksi
työskentelykerran jälkeen. Viimeisellä sivulla on tehtävän tulkintaohje, 
jonka avulla voidaan tarkastella, mitkä osallisuusroolit vastauksissa
korostuvat.

• Osallisuusroolit eivät suoraan kuvasta yksittäistä nuorta vaan työkalu
ilmentää, millaisia osallisuusrooleja työskentely mahdollistaa. 
Tilanteen muuttuminen voi johtaa osallisuusroolin vaihtoon ja
nuorella voi olla samanaikaisesti useita eri osallisuusrooleja.
• Sivullinen jää tai jättäytyy työskentelyn ulkopuolelle.

• Suorittaja pyrkii kohti lopputulosta, mutta työskentely itsessään ei ole 
merkityksellistä.

• Työskentelijälle työskentely itsessään on mieleistä.

• Ryhmäläinen kokee kuuluvansa ryhmään.

• Osallinen tavoittaa uusia oivalluksia aiheeseen liittyen.

• Ryhmän ohjaaja/ opettaja voi kerätä nuorten täyttämät tehtävät ja
hyödyntää tietoa työskentelyn suunnittelussa. Tilanteesta riippuen
vastauksia ja osallisuusroolien näkökulmia voi myös pohdiskella
yhdessä nuorten kanssa.

• Osallisuusroolit ja niitä kuvastavat väittämät perustuvat Kuhalammen
pro gradu -tutkielman Nuorten osallisuus vuorovaikutuksen ilmiönä
kulttuuriperintöprojektissa tuloksiin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906041907). 
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Yläpuolella on kolme polkua, joiden varrella on ympyröissä erilaisia väitteitä. 
Käy läpi kaikki kolme polkua haluamassasi järjestyksessä

ja ruksita sellaiset väitteet, jotka kuvaavat omaa kokemustasi.
Tyhjiin ympyröihin voit kirjoittaa omia väitteitä. Kuhalampi, T. CC BY 4.0
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