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Sanalista 
 
Ruotsinsuomalaisnuorten kokemuksia podcastin teosta 

 
kokemus 
suuntautua 
sisältö 
suunnittelu 
vastuu / vastuulla 
kokous 
kerätä 
sisustus, sisustaminen 
m(in)un mielestä 
kuulua 
ero 
tuntua 
käyttää 
ihmetellä 
koulutyö 
puhuja / puhe 
oppia 
etukäteen 
ryhmätyö 
sujua 
näkökulma, aspekti 
 

erfarenhet  
rikta sig 
innehåll 
planering 
ansvar / på någons ansvar 
möte 
samla 
inredning 
jag tycker, enligt mig 
höras 
skillnad 
kännas 
använda 
undra  
skolarbete 
talare / tal 
lära sig 
i förväg / på förhand  
grupparbete  
flyter på  
aspekt 
 

Suomalaisnuoret pohtivat luotettavia tiedonlähteitä 
 

luotettava 
tiedonlähde 
mediataidot 
yhteiskunta 
medialukutaito 
tiedonhaku 
kaverit 
jakaa 
postaus 
tietynlainen 
tunnistaa 
tota noin 
asiantuntija 
ala 
päinvastainen 

pålitlig  
informationskälla 
mediakunnighet 
samhälle  
medie- och informationskunnighet (MIK) 
skaffa information  
kompisar  
dela 
delning, inlägg 
viss sorts  
känna igen 
öh 
sakkunnig, expert  
bransch 
motsatsen 
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monipuolinen  
lähde 
IG-käyttäjä 
toki 
riski 
jakaa 
harkita 
oikeasti 
näkökulma 

mångsidig  
källa  
Instagram -användare  
dock  
risk  
dela  
överväga  
på riktigt  
synvinkel 

Läpimurtoartisti kahmi suomalaisia gaalaehdokkuuksia 
 

läpimurto 
kahmia 
vuotuinen 
palkita 
ehdokkuus 
biisi, kappale 
 

genombrott  
skaffa sig  
årlig  
belöna  
nominering 
låt 
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Kysymykset 

Ruotsinsuomalaisnuorten kokemuksia podcastin teosta 

1. Mikä on Bastupsykos? 

a. Ruotsin radion podcast, jossa kerrotaan Suomesta ruotsalaisille. 

b. Nuorten suunnittelema ja tekemä podcast ruotsinsuomalaisille teineille. 

c. Ruotsinsuomalaisten lukiolaisten tekemä podcast, joka on suunnattu Suomessa 
asuville. 

 

2. Miten nuoret saavat sisältöä podcastiinsa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto: 

a. Jokainen tuo kokouksiin kaksi ideaa. 

b. Inspiroitumalla sisustuslehdistä. 

c. Keräämällä sisältöä omasta elämästään. 

 

3. Mitä eroja haastatellut nuoret ovat huomanneet ruotsinsuomalaisen koulun ja lukion 
välillä? 

a. Heille tuttuja sanoja ei välttämättä ymmärretä lukiossa. 

b. Lukiossa ei ole kovin paljon muita ruotsinsuomalaisia. 

c. Ruotsinsuomalaisessa koulussa tuli enemmän läksyjä. 
 

4. Miten podcastien tekeminen on edesauttanut nuorten koulunkäyntiä?  

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Listaa aiheita, joista haluaisit kuulla podcastin tai tehdä sellaisen itse. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Suomalaisnuoret pohtivat luotettavia tiedonlähteitä 

1. Miksi mediataidot ovat tärkeitä? 

a. Niiden avulla nuoret ymmärtävät yhteiskuntaa.  

b. Kansalaiset ymmärtävät toisiaan niiden avulla. 

c. Yhteiskunnan ymmärtäminen edellyttää mediataitoja kaikenikäisiltä. 

 

2. Mitä haastatellut kertovat Instagramin käytöstä tiedonhaussa?  

a. He seuraavat Helsingin Sanomia ja Yleä sitä kautta.  

b. Instagram on heistä luotettavampi kuin Yle. 

c. He luottavat vain siihen eikä muuhun sosiaaliseen mediaan. 
 

3. Millainen on nuorten mukaan luotettava tiedonlähde? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. Mitä medialukutaito on haastateltujen mielestä? Sitä, että... 

a. …jakaa eteenpäin mahdollisimman paljon tietoa. 

b. …etsii tietoa vain tietyistä paikoista. 

c. …tarkistaa tiedon luotettavuuden ja harkitsee, mitä jakaa. 
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Pohdi, minkälaisia lähteitä pidetään epäluotettavina ja miksi. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

Läpimurtoartisti kahmi suomalaisia gaalaehdokkuuksia 
 

1. Mikä väittämä EI päde Emma-gaalaan? Emma-gaala on… 

a. … suomalaisen musiikin suurin palkintojuhla. 

b. … joka vuosi järjestettävä musiikkigaala. 

c. … toukokuussa järjestettävä elokuvagaala. 
 

2. Mitä Behmin ehdokkuuksista kerrotaan? 

a. Hän on ehdolla kuudessa muussa, mutta ei vuoden biisi -kategoriassa. 

b. Hän on ehdolla kuudessa eri kategoriassa, joista yksi on vuoden biisi. 

c. Hänen ehdokkuuksiaan ei mainita. 
 

3. Mitä Hei rakas -kappaleesta kerrotaan? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Mitä Hei rakas -kappaleen sanat kuvaavat? 

a. Rakastumisen tunteen voimaa. 

b. Avaruutta ja eksynyttä oloa. 

c. Lauluntekoprosessia. 
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Kirjoita oma pieni runo, jonka säkeet rimmaavat samaan tyyliin kuin Behmin 
kappaleen kertosäkeessä. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Ruotsinsuomalaisnuorten kokemuksia podcastin teosta 

1. B 

2. A ja C 

3. A 

4. Podcastien tekemisen myötä nuorten ryhmätyö- ja suunnittelutaidot ovat kohentuneet ja 
suullinen osaaminen kasvanut huomattavasti.  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Suomalaisnuoret pohtivat luotettavia tiedonlähteitä 

1. C 

2. A 

3. Aihepiirin kannalta oikean alan asiantuntijat lisäävät lähteen uskottavuutta. Nuoret 
pitävät suurimpia lähteitä usein myös luotettavimpina, sekä korostavat lähteiden 
monipuolisuuden tärkeyttä.  

4. C  

[omaa pohdiskelua…] 

 

Läpimurtoartisti kahmi suomalaisia gaalaehdokkuuksia 

1. C 

2. B 

3. Se on noussut megahitiksi ja sitä on striimattu yli 18 miljoonaa kertaa.  

4. A  

[omaa pohdiskelua…] 
 


