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MED SPRÅKSTYRKA SOM MÅL 
Den här boken riktar sig främst till dig som leder idrottsverksamhet på fler 
än ett språk. Vi som har skrivit den hoppas du kan hitta handgripliga råd 
och få idéer för flerspråkiga språkstärkande träningar. 

Bolla med flera språk har tillkommit inom projektet UPS-HIFK, som har 
gjorts i samarbete mellan Finlands Svenska Idrott, Helsingfors IFK Soccer 
rf och Helsingfors universitet. UPS står för Ung på svenska, ett program 
finansierat av Svenska kulturfonden.  

I boken ger vi exempel på hur du som tränare kan utnyttja tillgången till två 
eller flera språk under träningarna, på ett sätt som gör det lätt för alla att 
hänga med och som samtidigt utvecklar barnens språk och öppenhet för 
olika språk. Idrott kan förutom att stärka teknik, muskler, balans, kondition 
och social sammanhållning också stärka språk. 

Eftersom boken bygger på ett samarbete med HIFK Soccer rf är exemplen 
hämtade från fotbollsplanen. De går ändå bra att använda dem inom alla 
grenar och med olika typer av grupper.

Grundtanken med flerspråkig idrottsverksamhet är att barnen ska 
känna sig trygga, samtidigt som de på ett enkelt och naturligt sätt har 
möjligheter att komma i kontakt med ett annat språk och umgås över 
eventuella språkgränser. Genom flerspråkiga träningar har alla möjlighe-
ter att utvecklas, de mer enspråkiga barnen och unga, de mer två- eller 
flerspråkiga, och också du som är tränare. I boken talar vi förresten om 
tvåspråkighet och flerspråkighet parallellt. Då vi talar om ”flerspråkiga” 
barn menar vi alltså också tvåspråkiga barn. 

Under de fotbollsträningar som vi har följt med under projektet har det 
hörts svenska, finska och en del engelska på plan. Idéerna vi lyfter fram i 
handboken kan förstås ändå tillämpas på vilka språk som helst.

I intervjuer som vi har gjort med föräldrar har det, från både den svensk-
språkiga och finskspråkiga sidan, kommit fram att föräldrarna ser det som 
positivt att barnen genom träningarna kommer i kontakt med det andra 
språket. Då barnen träffas regelbundet och under lång tid blir också de 
sociala relationerna viktiga. 

Språk är alltid rätt. Alla ska få använda det, eller de, språk de själva väljer 
och det är alltid positivt att använda ett annat språk. Fokus ligger på kom-
munikation, på öppna nyfikna attityder och förstås på själva träningen.  
Att fundera på hur rätt det blir är inte alltid det viktigaste.
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Et kyl se oli sit, ku vähän ajan pääst oikeesti 
tajus sen et tää on sellast nii se oli selkeesti 

plussa, et tosi kiva juttu et tulee kans vähä sitä, se 
ruotsinkielinen.
–  Pappa till finskspråkig pojke som tränat i tvåspråkigt lag två år
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HUR KAN JAG LEDA TRÄNINGAR PÅ  
TVÅ – ELLER FLERA – SPRÅK? 
I din grupp finns det barn och unga som talar svenska och finska. Kanske 
några använder engelska som kommunikationsspråk. Många är säkert 
starka på två eller flera språk och vana vid att använda de olika språken i 
olika sammanhang eller med olika personer. Men vad ska du som tränare 
då tala? Kan man växla mellan svenska och finska? Kan man använda 
flera språk samtidigt?

I detta avsnitt visar vi på olika modeller för flerspråkig språkanvändning. 
Vad som fungerar bäst för just din grupp beror bland annat på barnen, 
på dig själv och på situationen. Kom ändå ihåg att ta tillvara möjligheten 
att ge utrymme för flera språk. Alla kan utmanas, samtidigt som alla ska 
känna sig bekväma. Kom också ihåg att barnen ofta förstår mycket mer 
av det andra språket än du hör dem använda det.

I en flerspråkig grupp kan du själv använda båda språken (eller alla språk) 
som barnen använder. Det kan du göra på olika sätt. Du kan upprepa allt 
du säger på båda språken (parallell språkanvändning). Du kan röra dig mel-
lan språken och säga det du vill betona på bägge språken (kryssa mellan 
språken). Eller så kan du hålla dig till ett språk, medan din tränarkollega 
använder det andra språket. Och förstås kan du blanda de här metoderna.

Hur du än väljer att röra dig mellan språken kan du använda språk-
stärkande verktyg. Längre fram i texten får du läsa mer om dem.

Att använda två eller fler  
språk parallellt
I situation till höger instruerar tränaren först på 
svenska, och säger sedan efter några meningar 
det samma på finska. Det är fråga om instruk-
tioner till en ny teknikträning. Tränaren vill få 
allas uppmärksamhet och tycker säkert att 
det är viktigt att alla hänger med. Förutom 
att alla barn nu förstår, blir upprepningen 
en repetition för de barn som också för-
står det andra språket. Budskapet blir 
på så sätt ännu tydligare. 
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Idrottsträningarna har ju, som alla annan fritidsverksamhet, sitt eget 
språk och vissa ord och uttryck återkommer ofta. Svenskspråkiga barn 
har snabbt koll på syötä och finskspråkiga vet vad koner är. Det är också 
lättare att lära sig och komma ihåg de nya orden då de genom upprep-
ningarna blir kopplade till motsvarande ord på det egna språket. 

Att kryssa mellan språken
Men det finns fler sätt att använda två språk än att översätta allt. Du kan 
också hålla dig mer till det ena språket och dubblera enbart vissa delar. Då 
rör du mellan språken på ett sätt som kallas för språkkryssande.

Att kryssa mellan språken kan göras på olika sätt. Det kan också innebära 
att du säger en del enbart på svenska, en del enbart på finska och en del 
på båda språken. Det finns inga exakta regler för hur du rör dig mellan 
språken, resultatet blir ändå positivt:  Alla förstår tillräckligt mycket, alla 
får inblick i det andra språket och genom upprepningarna poängteras det 
viktiga. Då du använder bägge språken är det också en signal till barnen 
att de kan välja vilket språk de använder med dig.

–  Noniin säännöt vaihtuu nyt 
vähän, reglerna byter lite nu.

–  Kaikki kuuntelee tarkkaan, 
lyssna alla noggrant!
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Tränare 1: 
–  Hei kaikki, vielä yksi tärkea asia, pysähdym-
mekö kun tullaan maaliiviivaan, stannar vi när vi 
kommer till målskedet?

Spelare (många): 
–  Näää!

Tränare 1: 
–  Eei pysähdytä…

Spelare 1: 
–  Vi fortsätter

Tränare 1: 
–  Jatkakaa se juoksu koska jos alatte jarruttaa 
ku tuutte maaliviivaan nii sittenhän se vaikuttaa 
huonosti teidän tulokseen. Så börja inte och 
bromsa.

Tränare 2: 
–  Eli aloitta jarruminen vasta sitten kuin ootte 
päässy maaliviivan yli!

Tränare 1: 
–  Joo, koko ajan juoksette ja alatte vasta jarrut-
tamaan kun pääsette maaliviivan yli. Alltså, ni 
börjar först och bromsa er takt när ni har kommit 
över målstrecket. 

–  Okei? Onks asia selvä kaikille? Alla försto?

Spelare: 
–  Joo…

Tränare 2: 
–  Bra, onko X (valmentaja1) valmiina?

Frågan ställs på  
båda språken

Svar på båda  
språken

Förklaring på finska,  
men den viktiga  

slutdelen på förklaringen 
på svenska 

Upprepning av det 
viktiga slutet på 

finska

Sammanfattning på 
båda språken

Alla bjuds in  
för att svara

Lägg också märke till hur de två tränarna samarbetar 
kommuni kativt.  De sammanfattar och upprepar turvis det 
viktigaste i ett kryssande mellan språken.
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Dra nytta av att ni är två tränare
Om du som tränare inte är så bekväm med det andra språket går det 
förstås bra att skapa en flerspråkig träning genom att ni tränare talar olika 
språk. Det kan göras så att allt upprepas, men ofta kan det räcka bra med 
att överlappa en del och där emellan låta spelarna höra dels finska, dels 
svenska.  
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Det viktigaste på båda språken
Då du kryssar mellan språken kan det vara bra att tänka på att säga det 
viktigaste, det du särskilt vill lyfta fram, på bägge språken. Också då man 
håller sig till ett språk väljer man ju gärna att upprepa det viktiga.

Under en träning betonade tränaren särskilt tre tumregler för anfall, som 
var aktuella under träningen: 

1. till tom yta / tyhjään tilaan
2. bort från motståndarna / pois vastustajista 
3. gör dig spelbar / hae pelattavaksi   

Med en flerspråkig grupp är det viktigt att du använder alla språk 
då du under träningens lopp återkommer till den här typen av 

“mantran”.

Ku ei ihan täy-
sin sujuvaa 

ruotsia puhu, niin tietyt... 
tietyissä asioissa joutuu 
lyhentämään et jos mää 
sanon jonkun asian suo-
meksi kolmella lauseella 
niin mä sanon ruotsiksi 
kahdella lauseella et 
siinä voi sivulause jäädä 
pois, ei se ihan 50/50 
mene.

–  Mika, tränare
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Tränare: 
–  Hyvä idea. Atte, mitä unohdat? 
Va glömmer du?

–  Heti syötön jälkeen...

Atte: 

–  Vah?

Tränare: 
–  Heti syötön jälkeen, mitä sun 
pitää tehdä? Va ska du göra rakt 

Prata med dig själv – på två språk
Ett annat tips för effektiv coaching på två språk är att skapa en liten dialog 
med sig själv. I exemplet här nedan ställer tränaren först en fråga och 
svarar sedan själv på den. Båda språken används.

Tvåspråkig träning behöver alltså inte betyda att båda språken används 
lika mycket. Att alla barn får höra sitt språk användas då och då är ändå 
betydelsefullt.

Varje träning eller del av träning behöver inte heller se språkligt sett lika-
dan ut. Ingår det ibland en engelsktalande spelare i din grupp, kanske du 
då väljer att då hålla den träningen enbart på engelska.

efter passningen? Kom ihåg, 
bli bara int i skuggan, rör dig 
spelbar i en ny vinkel för Emil – 
så där bra. Just så där.

Tränare: 
–  Hyviä syöttöjä! aiai...nyt pitää 
mennä alas. Nyt pitää mennä 
alas.
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SPRÅKSTÄRKANDE VERKTYG
I alla situationer finns det möjligheter att använda språket/språken på ett 
sätt som gör det lättare för barnen att hänga med. Du kan alltid använda 
språkstärkande verktyg. De här språkstärkande verktygen är så enkla 
och självklara att du kanske inte ens tänker på att du använder dem. Vi 
påminner ändå om sådant som är speciellt viktigt i idrottssammanhang:

Använd riktiga termer och uttryck – och på 
båda språken
Använd korrekta termer och “fasta uttryck” –  då uppfattar också nybör-
jarspelarna dem snabbt. “Fotbollsspråket”, eller vad som är aktuellt i ditt 
fall, växer fram på två eller tre språk.  Särskilt med en ny grupp är det 
viktigt att använda termerna parallellt, så att spelarna hör dem på båda 
språken.

 » hyökätä = anfalla
 » pysy liikkeessä = håll dig i rörelse
 » hae pelattavaksi = gör dig spelbar
 » yksi vastaa yksi = en mot en
 » kunnon syöttöjä = ordentliga passningar
 » reilu peli = rättvist spel
 » hyvin luettu = bra läst
 » kokeillaan uudestaan = vi prövar på nytt
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Använd konkreta hjälpmedel och gester
Vi kommunicerar förstås på många andra sätt än verbalt. Utnyttja krop-
pen och det fysiska runt omkring för att förstärka det du säger. Gestikulera, 
rör dig, demonstrera själv, låt barnen demonstrera. 

Använd föremål och andra konkreta hjälpmedel. Taktiktavlan stödjer kom-
munikationen på många sätt, inte bara relaterat till flerspråkiga samman-
hang. Du kan också använda olika föremål för att symbolisera det du talar 
om för att stärka språkförståelsen:

I exemplet nedan förklarar tränaren ett taktiskt upplägg. Han använder 
mest finska, men översätter en del fraser till svenska. Medan han förklarar 
placerar han ut koner på utrymmet mellan sig själv och spelarna. Konerna 
symboliserar spelarnas spelplatser och hur spelarna ska röra sig på spel-
planen. Han jämför också placeringen med hur nummer fem symboliseras 
på en tärning.  

Tränare: 
–  Ekstra pelaaja, ekstra pelaaja, 
keskikentttä, pakki, pakki. Extra 
spelaren e.... 

–  Mikä nyt nää oli (visar med 
händerna på kanterna av 
planen)?

Spelare: 
–  Ööh laidat!

Tränare: 
–  Joo laidat...ruotsiks, mikä se oli 
ruotsiks?

Spelare: 
–  Sidorna...nej, kanterna!

Lägg också märke till hur tränaren här tar barnen till hjälp då han 
letar efter den svenska motsvarigheten till laidat (kanterna). Han 
visar med händerna på kanterna och barnen bidrar både med den 
finska och den svenska termen.

Tränare: 
–  Joo, kanterna.

Tränare: 
–  Kun me puolustetaan, katso-
kaa, kun me puolustetaan meil 
on tämmöinen muoto eli nopasta 
viiskulmainen, när vi försvarar.

–  Tiivis, ja sit kun me hyökätään 
me levitetään enemmän, silloin 
kun me hyökätään meil on mikä 
muoto?
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Tränare 1: 
–  Ymmärsikö kaikki tämän harjoitteen? 
Förstod alla övningen? No niin sitten, Ville 
kertoo kaikille, miten tämä toimii, mitkä 
on, mikä on hyökkääjän rooli? Kaikki myös 
kuuntelee, Hei! … Mikä on hyökkääjän 
rooli? Miten hyökkääjän pitää tehdä 
maali? Hur ska anfallaren göra mål?

Kosmos: 
–  Tekemällä liike. 

Tränare 1: 
–  Ville sanoo.

Ville: 
–  Suoraan syötöstä. 

Tränare 1: 
–  Suoraan syötöstä. Ville sanoi sen, ja 
millainen liike? Millainen liike sun pitää 
tehdä hyökkääjänä että sä pystyt....

Spelare: 
–  Tyhjään tilaan! Tyhjään tilaan liike...

Tränare 1: 
–  Joo tyhjään tilaan mutta mitä muuta 
sun pitää tehdä? Sun pitää harhauttaa 
vastustaja, du måst finta motståndaren, 
men vad annat? 

Här hade varit ett lämpligt 
ställe för tränare att 

upprepa på svenska ...

... och här
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Skapa tvåspråkiga dialoger
I träningen ingår förstås en del samtal kring något aktuellt tema. I den här 
typen av samtal är det vanligt att tränaren upprepar det barnen säger, 
bland annat för att göra det tydligare för alla.  För att förstärka flersprå-
kigheten i gruppen kan du välja att upprepa på det andra språket.

Använd synonymer och omskrivningar
Ett enkelt sätt att underlätta förståelsen för barnen är att använda syno-
nymer eller förklara lite kring ett ord. Du behöver alltså inte undvika att 
använda lite svårare ord, även om du har barn med olika språkbakgrund 
i gruppen. Ett exempel: ”Nu gäller det att runda konen, att springa runt 
konen, och så tillbaka.” 

Planera språkstärkande gruppindelningar 
Gruppindelningar kan också planeras med tanke på språkutveckling. Här 
kan du tänka på variation. Grundtanken med flerspråkiga träningar 
är ju att barnen möts, hör andra språk och sporras att använda 
andra språk.

I fråga om träningsgrupper som är de samma under en 
längre tid kan det vara bra att kolla att ingen kän-
ner sig utanför på grund av språket. Alla behöver 
kunna samtala med någon på sitt starkare språk.

Å andra sidan: Ibland kanske du strategiskt 
planerar en indelning i mindre grupper som 
fungerar på ett språk. Då kan du ge snabba 
instruktioner på olika språk till olika grup-
per och räkna med att alla förstår.

Är du själv ännu inte så stark på det 
andra språket kanske du organiserar 
grupper där du kommunicerar på finska 
med den ena gruppen. Med den andra 
gruppen talar du finska med korta väx-
lingar (kryssande) till svenska, komplet-
terat med olika språkstärkande verktyg. 
Viktigt är förstås att det finns tillräckligt 
med tillfällen där alla barn får höra båda 
språken. 
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I något lag kanske det fungerar bra att skapa stödpar. Det betyder att 
ett barn har en särskilt utsedd stödkompis som hen kan be om hjälp av. 
Stödkompisen kanske är ett tvåspråkigt barn som har till extra uppgift att 
kolla upp att den andra hänger med. 

Du kan också tänka på var du placerar barn som behöver stöd för att 
förstå det andra språket: 

 » När du instruerar, ställ dig så att du är nära barnet så att barnet tydligt 
kan höra och se vad du visar. För barnet kan det då också vara lättare 
att fråga. Ha ögonkontakt med barnet. 

 » Ge barnet möjligheter att först följa med vad andra barn gör innan det 
är barnets egen tur. Låt alltså barnet ställa sig i slutet av kön.
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OM DU KÄNNER DIG OSÄKER PÅ ETT SPRÅK

Tränarkompis
Om du inte är så van att använda det andra språket kan du jobba i par 
med en tränarkollega som fungerar mer flerspråkigt. Du har goda möjlig-
heter att snappa upp centrala ord och uttryck. Dessutom får du modeller 
för hur språkkryssande eller parallell språkanvändning låter. Och så kan 
du ju alltid fråga upp ord av den mer tvåspråkiga!

Börja smått
Ställ inte för stora krav på dig själv. För ett barn kan redan det att få höra 
några enstaka ord på sitt eget språk vara betydelsefullt. Om det i början 
känns utmanande att använda två eller flera språk under träningarna kan 
du ändå säga till barnen att de kan tala sitt eget språk, att du förstår mer 
än du pratar. Ta också barnen till hjälp: 

Låt barnen vara experter
Det är mycket sannolikt att du i din grupp har flerspråkiga barn. Ta hjälp 
av dem!  Då du frågar efter ett ord eller checkar upp något du har sagt ger 
du också exempel på en strategi som barnen kan använda.

Tränare: 
–  På fem minuts intervaller. Onks se...meniks se oikein edes? Viiden 
minuutin välein?

Spelare: 
–  Joo.

Tränare: 
–  Joo, hyvä.

–  Okei, muistetaan omat pelipaikat, kom ihåg din spelplats. Onks kaikki 
valmista, e alla färdiga?

Spelare: 
–  Joo!

Tränare: 
–  Pelatkaa, spela!
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Om du ber ett av barnen förklara det du har sagt för de andra blir det 
en förstärkt lärandesituation, där samma viktiga innehåll lyfts fram två 
gånger. 

Att prova sig fram på det andra språket, och ta barnen till hjälp, är bra på 
många sätt: Barnen får vara experter, du visar modell på att det går bra 
att använda ett språk som man inte är så säker på – till och med vuxna 
gör det –  och några aktuella ord lyfts fram och jämförs med varandra.

Ha en positiv inställning 
Alla gör vi missar och kan känna oss klumpiga då vi använder ett språk 
som vi inte tycker vi kan så bra. Att tillsammans bygga upp en lättsam, 
positiv och okomplicerad inställning till flerspråkighet är guld värt. Bjud på 
dig själv, skratta med barnen, vänd och vrid på språket – då är du också 
en god modell för barnen.  Då du är uppmärksam på språket och kom-
menterar och leker med det, utvecklas också din språkliga medvetenhet 
och din språkkompetens.

Oon just tehnyt listauksia ajankohtaisista 
sanoista ja tsekannu sanakirjan kanssa 

kotona, kattonu että mitä tuun todennäköisesti 
tarviin ja sillee... mut tilanteet tulee kummiskin aika 
yllättävästi treeneissä, on se hyödyllistä kun oppii 
mut sanotaan kyl et munkin pitäis osata paremmin...

– Jani, tränare
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Tränare 1: 
–  Tehdään kaksi juoksua per pelaaja, två löpningar per spelare...ensin 
katotaan miten juoksette ja sitten puhutaan vähän ja katotaan miten 
voimme juoosta paremmin ...

Spelare: 
–  Hah juusta paremmin...

Tränare 1: 
–  ... ja sitten katotaan okei...

Spelare: 
–  Joo.

Tränare 1:
–  ... ei juUsta paremmin vaan 
juOsta

Spelare: 
–  Haha juUsta!

Tränare 2: 
–  Yks juoksu pallon kaa... ja yksi 
ilman palloa.

Tränare 1: 
–  Joo mutta pallo tulee vasta 
myöhemmin eli otetaan nää 
helppo.. helpot kaks juoksut ensin. Ymmärsiks kaikki, förstod alla?

Spelarna: 
–  Jooo...

Spelare: 
–  [Tränare 1] tarkotatko milleen voi juoDa paremmin?

Spelarna: 
–  Haha.

Tränare 1: 
–  JuoDa? Haha voi voi, okei mut kaikki tekee jonon tähän 
keltaiseen viivaan ensin

Jag tycker liksom 
att det är bra att 

man får den där bekvämlighe-
ten att man får använda sitt 
eget språk, men samtidigt får 
bitar av ett annat språk som 
gynnar en själv utan att man 
kanske tänker på det. 

– Felix, tränare
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Hitta dina egna system
Hur lär du dig bäst språk? Vi lär oss och utvecklar språk när vi använder 
dem – när vi talar, hör, läser, skriver – och det finns en mängd samman-
hang där det här är möjligt. Kanske du kan läsa sporttidningar eller se 
matcher refererade på ett annat 
språk? En av tränarna inom pro-
jektet  hade gjort upp en egen 
fotbollsordlista, som han också 
delade med sig av till intresse-
rade tränarkollegor. 

Det finns också en väldigt bra 
finsk-svensk-finsk idrottsordlista 
online. Du hittar den på kotus.fi 
(Institutet för de inhemska språ-
ken). Gör en sökning på idrotts-
ordlista.

Man måst 
ju få bli lite 

utsatt för finskan, då 
lär man sig.

– Joakim, tränare
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OLIKA SPRÅKSTÄRKANDE PRINCIPER UNDER 
OLIKA DELAR AV TRÄNINGEN
Under träningspassets olika delar och moment kanske flerspråkigheten 
ser lite olika ut.

I inledningen då det är viktigt att bygga upp en stämning, motivation och 
sammanhållning är det viktigt att alla ska känna sig sedda och uppmärk-
sammade. Här är det bra att du öppnar upp för alla språk, så att barnen 
känner att de har möjlighet att välja vilket språk de själva använder. Det 
här är särskilt viktigt då du möter en ny grupp. En enkel signal är att själv 
använda fler än ett språk.

Under uppvärmningen och teknikträningen kan det vara aktuellt att 
tänka på grupperingen ur ett flerspråkighetsperspektiv. Här ingår också 
många instruktioner, där termerna är viktiga. Det finns också goda möjlig-
heter att använda språken parallellt eller att kryssa mellan språken. Kom 
ihåg att du genom att säga det viktigaste på bägge språken samtidigt 
förstärker det. Använd gärna bägge språken då du frågar om barnen har 
förstått – det ger dem en signal om de kan fråga på det språk de själva 
väljer.

Under spel eller matcher behöver du vara snabbare med dina kommen-
tarer, och kommunikationen behöver vara tydlig och koncentrerad. Det 
smidigaste är då kanske att välja språk enligt person. Om du ännu upp-
lever att din språkkompetens på det andra språket är begränsad, är det 
bra att komma ihåg att redan enstaka positiva kommentarer på barnets 
egna språk kan kännas betydelsefulla för barnet.

Under spelet blandas respons 
riktad till enskilda spelare med 
kommentarer till alla, vilket också 
märks i en mer flexibel och varie-
rande språkanvändning.

Vid avslutningen är sammanhåll-
ningen, gemensam glädje och 
sparring centralt.   Kom ihåg att 
lyssna in alla och se förstås också 
till att alla språk är representerade 
i lagets “traditioner”. I fäljande 
situation är det en av spelarna, 
Elmer, som översätter. 

“Se on hauska ku 
ne pelaajat kum-

miski kuulee samoi sanoja 
suomeks ja ruotsiks nii kyl 
ne sit hiffaa.” 

– Mika, tränare
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Tränare 1: 
–  Oliver, har du varit en käm-
pare?

Oliver: 
–  Nää...

Många spelare: 
–  Haha...

Tränare 1: 
–  Nonni, Oliver? Varför spelar du 
fotboll?

Oliver: 
–  Öööh... för det e roligt.

Tränare 1: 
–  Oliver pelaa jalkapalloa koska 
se on kivaa! Varför spelar du i... 
hei...

Tränare 2: 
–  Hei, tyst nu! Hiljaa.

Tränare 1: 
–  Nyt kuunnellaan, varför spelar 
du i HIFK?

Spelare 1: 
–  För att det är världens bästa 
lag.

Janne: 
–  Ai mitä se sano?

Tränare 2: 
–  Maailman paras...

Tränare 1: 
–  Maailman paras...

Elmer: 
–  Pelaa Hifkiss koska se on 
maailman paras seura.

Tränare 1:
–  Nonni, eiks joo! 

Språkanvändningen kan alltså variera under olika delar av träningen. Allt 
behöver inte sägas på båda språken, utan det är också viktigt att barnen 
vänjer sig vid att noggrant lyssna på instruktioner på det andra språket. 
Det gör inget om man inte förstår vartenda ett ord.

Att bolla med flera språk inom idrottsverksamheten är inte svårt. Välj nivå 
enligt vad som passar dig och din grupp, utforska och pröva er fram till-
sammans! 

Lycka till! 
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Allmänna ord
askel – ett steg

he – de/dem

me – vi

mikä/joka – som

minua – mig

oikea – höger

sinua – dig

te – ni

vasen – vänster

venytellä – att sträcka på sig

venytys – en sträckning

Fotbollsord  
haltuunotto – en mottagning

harhauttaa – finta

harhautus – fintning

hypätä – hoppa

hyökkääjä – anfallare

hyökkäävä – offensiv

jono – en kö

joukkoe – ett lag

juosta – springa

kartio – en kon

kausi – en säsong

kentän puolisko – en planhalva

keskikenttä – mittfält

kosketus – en beröring

kulmapotku – en hörna

kävellä – gå, gick, gått

käännös – en vändning

kääntyä – att vända sig

laita – en sarg

laukaisu – ett skott

laukoa – skjuta

liiku – rör dig

liivi – en väst

lyhyt – kort

maali – ett mål

maalintekijä – en målgörare

maalipotku – en målspark

maalivahti – en målvakt

ohittaa – passera

ottaa (pallo) haltuun – att ta 
emot (bollen), att motta (bollen)

paitsio – offside

pallon kuljettaminen – dribbla

pelaaja – en spelare

pelipaikka – spelposition, flera 
positioner, positionerna

pitkä – lång

potkaista – sparka

puoli/pelin puolisko – en halvlek

puolet pelistä on pelattu – halva 
matchen är spelad  

puolustaja – en försvarare/back

TRÄNARENS ORDLISTA
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puolustava – defensiv

puskea – nicka

päätyviiva – mållinje

rajaheitto – ett inkast

rangaistusalue – ett straffom-
råde

rangaistuspotku – en straffspark

rivi – en rad

seinäsyöttö – ett- två / väggspel

sivuraja – sidlinje

syöttö – en passning

syöttövarjo – en passnings-
skugga

syötä – passar  

tehdä maali – göra mål

tolppa – en stolpe

tuomari – en domare

tyhjä – tom 

vaihtaa – byta/växla 

vaihto – byte

valmentaja – en tränare 

ylärima – övre ribban

Beskrivande ord
alaspäin – nedåt / neråt

enemmän – mera

heittää – kasta

hidas – långsam

hitaasti – långsamt

kautta (jonkun kautta) – via 

någon

kauemmas – längre bort

kenelle – till vem

keskellä – i mitten

korkea – hög

kova – hård

kovasti – hårt

liian – för

lähemmäs – närmare

matala – låg

minne – vart

nopea- snabb

nopeasti – snabbt

vähemmän – mindre

ylöspäin – uppåt

Kroppsdelar
jalka – en fot

jalkapohja – en fotsula

kantapää – en häl

nivunen – en ljumske

otsa – en panna

pää – ett huvud

pohje - en vad

reisi – ett lår

selkä – en rygg

sisäsyrjä – insidan av foten

ulkosyrjä – utsidan av foten

vatsa – en mage
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Kyl ne aika nopeesti oppii, et 
vaikka on ruotsinkielinen poika 

niin mä oon huomannu et se on puolessa 
vuodessa oppinut jo aika paljon suomenkieltä 
ja pystyy muille kommunikoimaan kentällä 
suomen kielellä, tai sitte moni suomenkieli-
nen on oppinu ruotsinkielisiä sanoja et sanon 
joka päivä jollekkin ruotsinkieliselle pelaajalla 
jotain ruotsiksi ja suomenkielinen pelaaja joka 
on vieressä ymmärtää sen sitte itsekkin. 

– Mika, tränare

Finlands Svenska Idrott 
Gjuterivägen 10 

00380 Helsingfors

www.idrott.fi


