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Sanalista 
 
Passiivinen someselailu lisää vertailua ja paineita 
 

selailu 
vertailu 
paine 
saada käsiinsä 
hiljattain 
mielenterveys 
sisäänrakennettu 
ominaisuus 
koukuttava 
elämäntilanne 
olento 
uppoutua 
rajoittaa 
käsitellä 
löytää 
arvostelu 
kahlita 
ja niin edelleen 
 

scrollande 
jämförelse 
press 
få tag på 
nyligen  
mental hälsa 
inbyggd  
egenskap 
beroendeframkallande  
livssituation  
varelse 
försjunka i, uppsluka 
begränsa  
behandla  
hitta  
bedömning, kritik  
hämma 
och så vidare 
 

 

Molybros tekee yhteiskunnallista sisältöä nuorille 
 

yhteiskunnallinen 
sisältö 
kaksikko 
arkinen 
paljon? 
outfit, asu 
semmonen 
päästä 
esiintyä 
aikuinen 
houkuttelu (prosessi) 
ilmiö 
jokapäiväinen 
ahdistelu 
viheltely 
meininki 
ahdistava 
 

samhällelig 
innehåll  
duo 
vardaglig  
hur mycket?  
klädsel  
sån 
uppnå  
uppträda 
vuxen  
grooming 
företeelse  
alldaglig  
(sexuell) trakasseri 
vissling, busvissling 
stämning, händelse  
ångestfylld, ångestladdad  
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Kysymykset 

Passiivinen someselailu lisää vertailua ja paineita 
 

1. Mikä voi olla haitaksi mielenterveydelle? 

a. Instagram 

b. Wall Street Journal 

c. Facebook 
 

2. Mitä somen koukuttavuudesta kerrotaan? 

a. Se kannattaa tiedostaa. 

b. Se johtuu käyttäjien vertailusta. 

c. Se on sisäänrakennettu ominaisuus. 
 

3. Mikä on Uskin mukaan tärkeä taito nykynuorelle? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4. Mikä väittämä nuorten somen käytöstä pitää paikkansa? 

a. Pojat useimmiten selailevat sisältöä yksin. 

b. Tytöt katselevat passiivisesti somea. 

c. Tytöt käyttävät somea kaverien kanssa. 
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5. Miksi somen käyttö yksin voi olla haitallista? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Mihin Uski kehottaa keskittymään somessa? 

a. omiin standardeihin  

b. inspiroiviin ja motivoiviin idoleihin 

c. muiden arvosteluun 
 
 

a) Pohdi, miten Instagramin filtterit voivat vaikuttaa nuorten itsetuntoon. 

b) Tutki, mistä löytyy inspiroivaa ja hyvää mieltä tuottavaa sisältöä itsellesi 
seurattavaksi. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
Molybros tekee yhteiskunnallista sisältöä nuorille 

1. Mitkä väitteet Molybros -kanavasta pitävät paikkansa? Valitse yksi tai useampi 
vaihtoehto. 

a. Kanava on perustettu pari vuotta sitten. 

b. Molybros koostuu neljästä kaveruksesta. 

c. Molybros haastattelee videoillaan nuoria. 
 



4 

2. Mitä tapahtuu videolla ”Paljon sun outfit maksaa”? 

a. Molybros -tekijät yrittävät arvata vastaantulijoiden asujen hintaa 

b. Molybros -tekijät kysyvät suoraan vastaantulijoiden asujen hintaa 

c. ihmiset kisaavat kadulla, kuka arvaa toisen asun hinnan parhaiten 
 

3. Miten kaverusten videoiden sisältö on kehittynyt? 

a. He keskittyvät vaatevideoihinsa. 

b. He ovat vähentäneet haastatteluja. 

c. Heillä on nykyään enemmän yhteiskunnallista sisältöä. 
 
 

4. Mitä kaverukset kokeilivat somessa? 

a. Viestitellä aikuisille. 

b. Käydä tapaamassa 13-vuotiaita. 

c. Esiintyä 13-vuotiaana tyttönä. 
 

5. Miten somekokeiluun vastattiin? 

a. kukaan ei laittanut viestiä 

b. todella moni aikuinen mies laittoi viestiä 

c. muutama otti yhteyttä 
 

6. Mitä kaverukset itse huomasivat somekokeilustaan? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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a) Pohdi, millä eri keinoilla voi yrittää asettua toisen asemaan sekä somessa että 
sen ulkopuolella. 

b) Pohdi, miten somevaikuttajat, kuten Molybros, voivat vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin asioihin. 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
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Vastaukset 

Passiivinen someselailu lisää vertailua ja paineita 

1. A 

2. A 

3. Uskin mukaan on tärkeää osata kuunnella itseään ja jos huomaa, että joku asia ei tee 
hyvää, niin muuttaa omaa toimintaa. 

4. B 

5. Yksin selaillessa vertailee helposti itseään muihin. Lisäksi somen koukuttavuuden takia 
voi olla vaikea hallita selailuun ja vertailuun käytettyä aikaa.  

6. B 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Molybros tekee yhteiskunnallista sisältöä nuorille 

1. A ja C 

2. B 

3. C 

4. C 

5. B 

6. Tytöille on arkipäivää kokea ahdistelua niin somessa kuin kadulla. Molybros -
kaverukset huomasivat, että on ahdistavaa olla tyttö somessa. 

 

7. [omaa pohdiskelua…] 
 


