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TEMA 1: VARDAGSSVENSKA
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VEM ÄR DU?
Intervjua ditt par.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vad heter du?
Var är du född?
Var bor du nu? / Hur trivs du där?
Var och när har du studerat svenska?
Vilka andra språk talar du?
Vad var ditt drömyrke som barn?
Varför vill du bli barnträdgårdslärare?
Vad intresserar dig mest/minst inom studierna?
Har du några hobbyer? Vad brukar du göra på fritiden?

Extra: Presentera ditt par med hjälp av intervjufrågorna. Till exempel…

Här är Nils. Nils är född i Uleåborg. Nu bor han i Helsingfors i Berghäll och trivs bra. Nils
har studerat svenska i gymnasiet för många år sedan. Han talar också engelska och lite
spanska. Som barn ville Nils bli läkare. Nu vill han bli barnträdgårdslärare eftersom han
trivs bra med barn. Inom studierna är han mest intresserad av de praktiska perioderna. På
fritiden spelar Nils basketboll två gånger i veckan och lagar gärna mat åt sina vänner.
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Vardagsfraser
Att hälsa

Tervehtiminen

Att be om ursäkt

Pahoittelu

Hej!/Hejsan!
Tjena!/Tjänare!
Det var länge sen.
God morgon!
God dag!
God afton/God kväll!
God natt!
Sov gott!

Hei!
Terve!
Siitä on kauan.
Hyvää huomenta!
Hyvää päivää!
Hyvää iltaa!
Hyvää yötä!
Nuku hyvin!

Ursäkta. / Förlåt.
– Det gör ingenting.
– Ingen fara.
Jag är ledsen.

Anteeksi.
Ei se mitään.
Ei hätää.
Olen pahoillani.

Artighetsfraser

Kohteliaisuusfraaseja

Att fråga om hälsan

Voinnin kysely

Hur går det?
Hur är läget? /
Hur står det till? /
Hur har du det?
– Tack, bra.
– Så där, tack.
Hur mår du?
– Helt OK, tack.
Och du själv?
– Inget vidare…

Miten menee?/
Mitä kuuluu?

Kiitos, hyvää.
Siinähän se, kiitos.
Kuinka voit?
Ihan ok, kiitos.
Entä itse?
En kovin hyvin…

Välkommen!
Gratulerar!/Grattis!
Lycka till (i tentan)!
Trevlig resa!
Trevlig semester!
God jul!
Glad påsk!
Tack för senast!
Vill du ha kaffe?
– Tack, gärna.
– Nej, tack (det är bra
så).
Smaklig måltid!
– Tack, detsamma.

Tervetuloa!
Onneksi olkoon!
Onnea (tenttiin)!
Mukavaa matkaa!
Mukavaa lomaa!
Hyvää joulua!
Iloista pääsiäistä!
Kiitos viimeisestä!
Ottaisitko kahvia?
Kiitos, mielellään.
Ei, kiitos.

Att presentera

Esittely

Att ta avsked

Hyvästely

Får jag presentera…
Det här är Micke.
Trevligt att träffas!

Saanko esitellä…
Tässä on Micke.
Hauska tavata!

Att tacka

Kiittäminen

Tack! / Tack ska du
ha!
Tackar.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Tack för hjälpen!
– Ingen orsak.
– För all del.
– Tack själv.

Kiitos!

Hej då!
Adjö!
Hej så länge!
Vi ses!
Vi hörs!
Ha det (så) bra!
God fortsättning!
Sköt om dig!
Ta hand om dig!

Hei sitten!
Näkemiin!
Tapaamisiin!
Nähdään!
Kuullaan!
Voi hyvin!
Hyvää jatkoa!
Pidä huolta itsestäsi!
Pidä huolta itsestäsi!

Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Tuhannet kiitokset
Kiitos avusta!
Eipä kestä.
Kaikin mokomin.
Kiitos itsellesi.
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Hyvää ruokahalua!
Kiitos samoin.

VARDAGSFRASER - Repetition

Hur skulle du reagera och vad skulle du säga i följande situationer?
1. Du får en present. Vad säger du?
2. Du kommer för sent till ett möte med en kollega. Vad säger du?
3. Du hör inte vad din kollega säger. Vad säger du?
4. Någon trampar på din fot och ber om ursäkt. Vad svarar du?
5. Du vill att någon stänger fönstret. Vad säger du?
6. En god vän till dig fyller år. Vad säger du?
7. Du har varit sjuk och missat en lektion. Studiekompisen har tagit material åt
dig. Vad säger du?
8. Du frågar din kompis om ni kan träffas. Plats? Tid?
9. Din vän är på väg till en anställningsintervju. Vad säger du?
10. Någon önskar dig trevligt veckoslut. Vad svarar du?
11. Din kompis har blivit sjuk. Vad säger du?
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DISKUSSIONSFRASER - Repetition
Att uttrycka sin åsikt om något:
Jag tycker/anser
= olla mieltä
Jag tror
= uskoa, luulla
Enligt min åsikt/mening/uppfattning
= minun mielestäni
Jag har den uppfattningen/åsikten att ... = minulla on se käsitys, että ...
I mitt tycke ...
Min åsikt är den att ...

Att få veta någon annans åsikt:
Vad anser du?
tycker du?
Vad har du för uppfattning/åsikt om ...?
Vad säger du om ...?
....inte sant?
.... eller hur?

OBS! tänka = ajatella, aikoa
Vem tänker du på? Vad
tänker du göra?

Att visa att du är av samma åsikt:
Det har du rätt i.
Det stämmer.
Det tycker jag också.
Det håller jag med om.
Jag instämmer fullkomligt.
Ja, det kan man säga.
Det är sant.
Jag är av samma åsikt som NN om ...
Att visa att du är av annan åsikt:
Det tycker jag inte.
Nej, vet du, jag tycker/tror/anser nog inte att ...
Jag delar inte den uppfattningen/åsikten (att...)
Jag är inte av samma åsikt som ...
Jag misstänker/tror att du har fel ...(epäilen/luulen, että olet väärässä ...)
Är du alldeles säker på det där?
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TEMA 2: STUDIER
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STUDIER – Leta efter följande ord på svenska
Pedagogiska fakulteten
Komma in på universitet

tiedekunta

yliopisto

Siltavuorenpenger

hakea yliopistoon

varhaiskasvatus

korkeakoulu

varhaiskasvatuksen opettaja

pääsykoe

erityisopettaja
kasvatustiede

Studera vid universitet
opiskella
opiskelija
opinnot
perusopinnot
aineopinnot
syventävät opinnot
opintopiste

Kurser
kurssi

Undervisning och forskning

ilmoittautua kurssille

opettaa

suorittaa kurssi

oppia

oppitunti

tutkia

luento

tutkija

kirjoitelma

tutkimus

esitelmä
kotitehtävä

Ta examen

tentti

valmistua

arvosana

tutkinto

päästä läpi
reputtaa

8 kandidaatti

maisteri

1) Viktiga fraser. Översätt till svenska muntligt eller skriftligt.
1. Opiskelen varhaiskasvatuksen opettajaksi.

2. Pääaineeni on varhaiskasvatus.

3. Olen opiskellut X vuotta.

4. Aion valmistua vuonna X. / X vuoden päästä.

5. Opintojen ohella työskentelen päiväkodissa. (ohella = vid sidan av)

2) Diskutera
1. Vad studerar du?
2. Varför ville du studera just det här ämnet?
3. När inledde du studierna? Och när tänker du bli färdig? (inleda II = börja I)
4. Vad tycker du om dina studier?
5. Har du redan gjort en praktik? Vad tyckte du om den?
6. Har du redan arbetserfarenhet (=työkokemus) inom din bransch?
7. Jobbar du vid sidan av studierna?
8. Deltar du aktivt i studentlivet? T.ex. i ämnesorganisationens verksamhet, i olika fester…
9. Vad vill du arbeta med efter studierna?
10. Vad är det bästa med dina studier? Och det sämsta?
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3) Studentlivet
A) Berätta mera om dina studier och livet som student med hjälp av en tankekarta. Börja med att
fylla i tankekartan. Förbered dig att sedan presentera dina tankar kring temat för de andra i
gruppen. Du får gärna tillägga cirklar.

BOENDE

STUDIER VID
UNIVERSITET

Mitt liv som
student
FRITIDEN
JOBB

KONSUMTIONSVANOR

B) Jämför dina tankar med andra i gruppen och diskutera! Hittar ni många gemensamma drag?
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4) Studier inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet
I videon berättar några studerande om hurdant det är att studera till lärare inom
småbarnspedagogik eller klasslärare vid Helsingfors universitet.
https://www.youtube.com/watch?v=AqcQz3RO6BY
a) Titta på videon. Vad sägs det om utbildningen på videon? Gör anteckningar!
b) Arbeta i par eller i smågrupper. Jämför era anteckningar.
c) Diskutera. Ger videon en realistisk bild om studierna?

5) Skriv om dina studier
Skriv en kort text där du berättar om dina studier. Berätta kort om följande saker:
•

Varför ville du studera just ditt huvudämne?

•

Vad innehåller dina studier?

•

Hur har du trivts på universitet?

•

Vad tänker du göra efter studierna?
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Svalt intresse för att bli
barnträdgårdslärare i Helsingfors

Jan-Erik Mansikka är universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Höstterminen för blivande barnträdgårdslärare inleddes i år helt och
hållet i Helsingfors universitets regi. Av de tjugo studieplatserna i
småbarnspedagogik står åtta lediga då terminen kör igång.
Enligt universitetslektor Jan-Erik Mansikka var det få som sökte till utbildningen i år.
- Också på finskt håll halverades antalet sökande jämfört med i fjol.
I Svenska Yles granskning framkommer att det bara var 21 sökande till de 20
studieplatserna, av vilka tolv fylldes.
- Fast det handlar om förstagångssökande, om vi tittar på det totala antalet sökande så var
det större, kommenterar Mansikka de färska siffrorna.
Men han medger att det är oroande att kvoten på tjugo studerande inte fylldes.
- En orsak kan vara osäkerheten som rådde på fältet då Åbo Akademi drog sig ur den
gemensamma utbildningen. Och sedan hade vi många som sökte både till
småbarnspedagogiken och lärarutbildningen, och kom in till den, säger Mansikka.
Partnerdaghem i huvudstadsregionen nästa år
Då Helsingfors universitet ifjol startade sin klasslärarutbildning på svenska valde man att
satsa på fem olika partnerskolor i regionen där de blivande lärarna ska få träna sina
teoretiska färdigheter.
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- Vi kommer att gå inför samma system med barnträdgårdslärarutbildningen, säger
universitetslektor Janne Mansikka vid universitetet.
I Vasa, där den andra svenskspråkiga lärarutbildningen finns, har man en övningsskola.
Vilka partnerdaghemmen kommer att bli kan Mansikka inte uttala sig om.
- Modellen klarnade så sent som förra veckan. Det är kommunerna som väljer vilka
daghem som deltar, men vi hoppas kunna berätta mer på våren.
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/08/28/svalt-intresse-for-att-bli-barntradgardslarare-ihelsingfors

A) Sammanfatta textens viktigaste innehåll muntligt med egna ord.
B) Diskutera
• Varför söker så få till lärarutbildningen inom småbarnspedagogik även om
behovet av behöriga småbarnspedagoger är stort?
• Hade du andra alternativ när du sökte in till utbildningen? Vilka?
• Vilka positiva sidor finns det i att utbilda sig till småbarnspedagog? Finns det
något som inte är så positivt?
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TEMA 3: BARN, FAMILJ OCH
DAGVÅRD
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NYTTIGA ORD: DAGIS
ett daghem 5 / ett dagis 5
en förskola 1
personal, -en
en barnträdgårdslärare 5
en barnskötare 5
en föreståndare 5

päiväkoti
esikoulu
henkilökunta
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja
johtaja

ett barn 5
ett småbarn 5
en flicka 1
en pojke 2
föräldrar, -na
ålder, -n

lapsi
pikkulapsi
tyttö
poika
vanhemmat
ikä

en samling 2
sjunga, sjunger, sjöng, sjungit
gymnastik, -en
mat, -en
frukost, -en
lunch, -en
mellanmål, -et 5
äta, äter, åt, ätit
vila, -n
sova, sover, sov, sovit
somna I

kokoontuminen, tuokio
laulaa
jumppa
ruoka
aamupala
lounas
välipala
syödä
lepo
nukkua
nukahtaa

sova middag / ta en tupplur

nukkua päiväunet

vakna I
en blöja 1

herätä
vaippa

PYSSEL, PYSSLET
pyssla I
papper, pappret
lim, limmet
en penna
rita I
måla I
ett kort 5
en sax 2

ASKARTELU
askarrella
paperi
liima
kynä
piirtää
maalata
kortti
sakset

UTEVISTELSE
inne > < ute
en gård 2
en skogsutflykt 3
en utflykt 3

ULKOILU
sisällä > < ulkona
piha
metsäretki
retki

LEK, -EN
leka II
spela I
springa, springer, sprang, sprungit
en bil 2
en docka 1
en kloss 2
en leksak 2
puss/el, -let 5
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LEIKKI
leikkiä
pelata
juosta
auto
nukke
palikka
lelu
palapeli

(http://www.oph.fi/utbildning_och_examina/smabarnspedagogi)

1) Översätt och böj (vid behov) följande

2) Svara på frågorna med hjälp av
texten. Använd svenska.

ord och uttryck:
Småbarnspedagogik
Stöda

1. Vad är målet med småbarnspedagogik?

Fostran

2. Var kan småbarnspedagogik ordnas?

Uppväxt
3. Vem har rätt till småbarnspedagogik?

Välbefinnande

4. Vad berättar texten om
förskoleundervisningen?

Daghem
Familjedagvård
Verksamhet

5. Vem beslutar om grunderna för planen
för småbarnspedagogik?

Föräldrar
Förskoleundervisning
Obligatorisk
Utbildningsstyrelsen
Individuell plan
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BARN OCH FAMILJ
UTVECKLINGSSAMTAL
Planera ett utvecklingssamtal med föräldrarna till ett av barnen på dagis. Diskutera parvis och
spela turvis rollen som förälder/personal.
Ditt barn
- gillar/tycker om
- blir arg/glad/ledsen
- kommer bra överens med de andra
- leker ofta med x och x
- leker rollekar/docklekar/krigslekar
- bygger med legot
- tycker mer om stillsamma lekar
- har god aptit/äter hemskt lite
- vill vara i famnen
- är glad/lugn/livlig/social/trevlig/duktig

Sinun lapsesi
- tykkää, pitää jostakin
- tulee vihaiseksi, iloiseksi, surulliseksi
- tulee hyvin toimeen muiden kanssa
- leikkii usein x ja x kanssa
- leikkii rooli- /nukke- / sotaleikkejä
- rakentaa legoilla
- pitää rauhallisista leikeistä
- syö hyvin / syö hyvin vähän
- haluaa olla sylissä
- on iloinen/rauhallinen/vilkas/sosiaalinen/
mukava/taitava

Inledningsvis
➢ Hej, välkomna!
➢ Har ni haft en trevlig helg?
➢ Har ni något som ni…
o speciellt vill ta upp?
o som oroar er?
o som ni har funderat på hemma?
o som ni vill veta mer om?

Onko viikonloppu sujunut mukavasti?
Onko teillä jotain mistä erityisesti haluatte puhua?

Huolestuttaako teitä jokin?
Oletteko pohtineet jotakin kotona?
Onko jotain, mistä haluatte tietää lisää?

Små uppbackningar längs med samtalet
➢
➢
➢
➢
➢

Precis!
Exakt!
Jättefint!
Så bra att ni tar upp det här!
Precis samma har vi funderat på här på dagis!

Hienoa että otatte asian puheeksi!
Olemme miettineet samaa täällä päiväkodissa.

Anslutningsvis
➢
➢
➢
➢

Tack för samtalet!
Det var trevligt att träffa er!
Tack detsamma!
Vi ses i morgon!

Kiitos keskustelusta!
Oli mukava tavata teitä!
Kiitos samoin!
Nähdään huomenna!
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"Vi tvingar ingen, vi försöker locka dem att använda svenska"
- Vi talar svenska med barnen och de får använda finska så länge de vill. Vi tvingar ingen, vi
försöker i stället locka dem att använda svenska med oss, säger Marja Rönneberg som leder
språkbadsdaghemmet Sälen på Drumsö.
I daghemmet lär personalen ut svenska genom sånger, rim och ramsor. Man får vara lite av en
clown och använda kroppsspråk och gester för att kommunicera, förklarar Rönneberg.
- Barnen som har börjat på hösten använder redan svenska i viss mån, till exempel vid
frukostbordet eller på vår morgonsamling när vi ställer frågor. Det går ganska fort.
Personalen kan också förklara vissa saker på finska så att de barn som nyligen börjat i språkbadet
förstår.
Rönneberg berättar att barnen i början kan vara ovanligt trötta när de kommer hem från dagis.
Det går om efter en tid när barnen har vant sig och börjat förstå lite svenska.
- När barnen börjar vara i förskoleåldern kan de redan prata fritt. De kan ställa frågor och behöver
inte härma någon.
Föräldrarna till barnen på daghemmet Sälen talar varmt för språkbad som inlärningsmetod.
- Hon talar redan svenska hemma och sjunger på svenska. Språket har fastnat bra. Också vi
föräldrar får språkbad hemma, säger en pappa vars dotter nu har gått några månader i språkbad.

Ett gratis språk ger barnen ett försprång
- Jag tänkte att det är en jättebra chans att få ett annat språk gratis. Det ger så mycket, dottern har
bättre möjligheter att studera, i arbetslivet och så vidare. När du kan två språk bra är det också
lättare att lära sig ett tredje eller fjärde språk, säger Hanna Velling.
Leena Juntunen bodde i Sverige en tid och när familjen flyttade tillbaka ville de att sonen skulle
fortsätta att lära sig svenska. Då kändes språkbad som en bra idé.
Juntunen tycker inte att språkbadet kräver så mycket av föräldrarna, åtminstone ännu medan
barnen går på daghem.
- Det här är lite som en stor familj, det ger ganska mycket. Men när barnen går i skolan och de har
läxor då behöver föräldrarna förstå lite mera av vad som står i böckerna.

Drumsöföräldrar vill ha mera språkbad
Både Velling och Juntunen säger att de har haft tur när deras barn har fått plats på språkbadet.
Intresset för språkbad är stort på Drumsö och alla får inte plats i språkbadsgrupperna.
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- Det är som att vinna i lotto att få en plats här, säger Velling.
Föräldrarna efterlyser mera språkbad så att flera barn kunde få lära sig svenska. Eftersom
platserna lottas ut betyder det att familjer med ett barn i språkbad kanske inte lyckas få språkbad
för yngre syskon.
Hanna Velling säger att språkbadet är viktigt för att kunna vara säker på att barnen får lära sig
svenska.
- Nuförtiden finns det en möjlighet att det blir slut på den obligatoriska skolsvenskan
“pakkoruotsi”. Om det blir så vet vi ändå att våra barn har bättre möjligheter än de andra
eftersom våra barn kan två språk.

Intresset för språkbad har varit stort på Drumsö redan länge.
- År 2000 fick vi leta efter barn till språkbad, men efter det har det varje år funnits flera sökande än
vi har kunnat ta emot. Det är lite frustrerande, säger Marja Rönneberg.
För familjerna är det en stor besvikelse om bara en del av familjens barn får gå i språkbad. Tidigare
fick yngre syskon förtur till språkbadet, men det upplevdes som orättvist av de familjer vars barn
inte rymdes med. Nu lottas platserna ut i Helsingfors.
Helsingfors hör till de kommuner som satsar ganska mycket på språkbad. År 2017 fanns det inom
småbarnsfostran ungefär 360 barn i språkbad.
Språkbadet ska utvidgas med en helt ny grupp i stadens nordöstra del, men det hjälper inte
familjerna på Drumsö.

Nya kommuner ovilliga att börja med språkbad
En färsk kartläggning visar att antalet kommuner som erbjuder språkbad egentligen inte har ökat
under de senaste åren. Enligt kartläggningen finns det omfattande språkbad i 16 kommuner.
Omfattande språkbad innebär att språkbadet inleds i daghem och förskola och fortsätter genom
hela grundskolan. Mindre omfattande “språkduschar” och annan tvåspråkighetsundervisning har
ökat betydligt snabbare.
Språkbadsforskaren Karita Mård-Miettinen är förvånad över att språkbadet inte har fått fotfäste i
flera kommuner.
Det har delats ut pengar för språkbad, men de pengarna verkar främst ha använts av kommuner
som redan tidigare har haft språkbad.
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Orsaker till att kommuner kan vara ovilliga att införa språkbad är att det kräver en hel del
arrangemang för att se till att de som påbörjat språkbad på daghem ska kunna få
språkbadsundervisning ända upp till nionde klass.
En utmaning är också att det råder brist på personal med språkbadskompetens.

Mest finskspråkiga barn som får språkbad
Språkbadsforskaren Karita Mård-Miettinen förundras också över att intresset för språkbad och
andra satsningar på tvåspråkighet inte verkar vara speciellt starkt på svenskspråkigt håll.
- Det finns väldigt lite i den svenskspråkiga dagvården och skolan. Nästan all verksamhet på ett
annat språk finns inom finskspråkiga daghem och skolor.
I kartläggningen uppger kommunerna att den mängd språkbad som erbjuds räcker till. I
intervjusvaren kommer det ändå fram att intresset ofta är betydligt större än utbudet.
I en del kommuner kan det också vara ganska svårt att hitta information om språkbad och då är
det inte så många som vet om att det finns.
Texten redigerad efter: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/12/16/vi-tvingar-ingen-vi-forsoker-locka-dem-attanvanda-svenska?page=1

Svara på frågorna och diskutera:
1. Vad tänker du om språkbad/språkbadsdaghem?
2. Skulle du kunna tänka dig att jobba på ett språkbadsdaghem? Varför/varför inte?
3. Om du hade/har barn, skulle du vilja sätta dem i språkbadsdaghem? Varför/varför inte?
4. Det finns barn som har annat modersmål än finska eller svenska som deltar i
dagvårdsverksamheten i Finland.
a) På vilka olika sätt kan man som pedagog underlätta dessa barns språkinlärning och
anpassning (=sopeutuminen) till det finska (eller finlandssvenska) samhället?
b) Lista ut en eller flera lekar med tillräckligt enkla regler (=säännöt) som man kunde
använda i sådana grupper där det finns barn som förstår väldigt lite/inte alls
undervisningsspråket.
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TEMA 4: MOBBNING
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ORD OCH FRASER
mobbning, -en

kiusaaminen

mobba I

kiusata

en mobbare 5

kiusaaja

mobbad, -t, -de

kiusattu

bli mobbad

tulla kiusatuksi

Mobbning är ett problem
som förekommer i många
skolor, på arbetsplatser och
till och med på daghem.
Man måste genast
ingripa i mobbning!

Hur ingriper man om
man inte ens
upptäcker mobbning?
Men är det inte
viktigare att
förebygga mobbning
innan den börjar?
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Mobbning kan förekomma i olika former. Gör en tankekarta eller en tabell om olika
mobbningsformer. Du kan använda följande källor som hjälp.
•

Kiva Koulu: http://www.kivakoulu.fi/mobbningens_former

•

Decibel – Österbottens ungdomsportal:
https://www.decibel.fi/information/relationer/mobbning/olika-typer-av-mobbning

Mobbning vanligt redan i dagisåldern
Kommer ditt barn hem från dagis och säger att de andra barnen varit dumma? Då lönar det sig
att ta kontakt med daghemmet för att utreda om det kan vara fråga om mobbning. Laura Repo
är forskare i småbarnspedagogik och skriver på en doktorsavhandling om mobbning på dagis.
Tidigare forskning utgick från att barnen utvecklar empati först i skolåldern, men enligt Laura Repo
på Helsingfors Universitet visar nyare forskning att också yngre barn än så kan förstå vad som är
rätt och fel. Bland de 3-6-åriga Vandabarn som deltagit i Laura Repos undersökning har 12 procent
råkat ut för mobbning.
Berättar ett barn att de andra på dagiset varit dumma lönar det sig att ta det på allvar.
- Man kan vara säker på att någonting har hänt. Det svåra är att små barn inte nödvändigtvis kan
använda de rätta orden. Det kan vara svårt för små barn att ens förklara att de inte får leka med
de andra, för att inte tala om att de skulle kalla det mobbning. Det viktiga är vad barnet upplever,
att ta det på allvar och utreda varför barnet kommer med sådana berättelser. Det sker vuxna
emellan, i samarbete med dagispersonalen, säger Repo.
Dagispersonalen lättade över att det talas om mobbning
Inom dagvården är många lättade över att det äntligen pratas om mobbning bland dagisbarn, och
att de får verktyg för att ta itu med mobbningen. När Laura Repo började samarbeta med
Folkhälsan inom projektet ”Daghem utan mobbning” var det fortfarande ganska tyst om saken.
- Då stötte vi på uppfattningen att småbarn inte kan mobba. Att det inte är fråga om mobbning,
utan handlar om att barnen retas. En annan uppfattning vi stötte på var att negativa handlingar
hör till, att barnen ska förtjäna sin plats i gruppen, säger Laura Repo.
De vuxna måste vara närvarande för att kunna förhindra mobbning
Mycket har gjorts på daghemmen för att motverka mobbning, och många kommuner kräver att
daghemmen gör upp en plan för att motverka mobbning. På daghemmen är det här ett arbete
som måste pågå hela tiden.
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-Vuxna måste vara närvarande när barnen övar på att umgås med varandra. Det går inte att ordna
lektioner för små barn. De vuxna ska finnas där när något händer och då visa vad barnen kan göra.
https://svenska.yle.fi/artikel/2014/09/24/mobbning-vanligt-redan-i-dagisaldern

1. Varför kan det vara svårt att upptäcka mobbning bland småbarn?
2. Vilka felaktiga uppfattningar har Laura Repo stött på när det gäller mobbning på dagis?
3. Hur kan man förebygga mobbning på dagis enligt Laura Repo?

Diskutera
1. Har du stött på mobbning bland småbarn? Vilken typ av mobbning var det?
2. Skiljer sig mobbning bland småbarn från mobbning bland äldre barn? På vilket sätt?
3. Hur kan man ingripa i mobbning som pedagog? Ge några konkreta exempel!

Du jobbar på ett daghem och planerar en inforuta om att förebygga mobbning. Skriv
10 meningar i imperativform. Till exempel: Var snäll mot alla!
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Video: Vara vänner: Ida är utfryst
https://urskola.se/Produkter/155114-Vara-vanner-Ida-ar-utfryst
Titta på videon och diskutera följande frågor.
1) Vad var situationen i filmen? Berätta med egna ord.
2) Hur löstes situationen? Finns det några andra sätt att ingripa i en sådan situation?
3) Kunde ett sådant här mobbningsfall förekomma på dagis också?
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Problemfall på dagis
Nedan finns det fem påhittade fall som kunde förekomma på dagis. Läs igenom beskrivningarna
och diskutera parvis vad ni som barnträdgårdslärare skulle göra i sådana situationer.
A
Ni ska gå på utflykt och det är bestämt att alla barn ska gå parvis. Alla har redan valt par utom Elsa
och Astrid. En av pedagogerna säger att de ska ta varandra i hand så de kommer iväg någon gång.
Astrid vägrar hålla Elsas hand och säger att hon hellre vill gå med en annan flicka.

B
I en barngrupp har det varit stökigt under hela förmiddagen och pedagogen börjar tappa tålamodet.
Lukas är en pojke som ofta hamnar i konflikt med de andra barnen och nu har han återigen hamnat i
gräl med Ville. Ville gråter och säger att Lukas har slagit honom.

C
Det råder en viss utseendefixering i en barngrupp. Barnen har märkt att pedagogerna lägger märke
till om de har ”fina” kläder. Det har blivit viktigt för barnen att ha ”fina” kläder och föräldrarna har
börjat oroa sig för fenomenet.

D
En pappa kommer fram och vill byta några ord med dig på morgonen. Han säger att hans son blir
slagen nästan varje dag. Sonen vill inte gå till dagis längre. Som pedagog upplever du att det oftast
är barnet självt som startar grälen och att ett annat barns mamma också klagat på att hennes son är
utsatt för barnets aggression.

E
Två barn leker ivrigt och högljutt hemlek. Ett tredje barn står nära, iakttar barnen men tar inte
kontakt. En av pedagogerna råkar gå förbi och frågar varför barnet inte går med och leker i
hemleken, men barnet svarar inte. Då frågar pedagogen de lekande barnen om det inte finns flera
dockor så att det tredje barnet kunde ha en, men de lekande barnen svarar att det tredje barnet
ändå inte vill vara med.
Källa: https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/anti-mobbning/kompisvaskan/
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TEMA 5: SPECIALPEDAGOGIK
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”Den här modellen fungerar!”
Specialläraren inom småbarnspedagogik Laura Tarvonen och läraren inom småbarnspedagogik
Anu Rantakömi har samarbetat i fem år och upplever att de lärt sig mycket av varandra under
dessa år.
Humpula daghem i Lahtis är splitternytt. Det här Grön flagg-daghemmet känner man igen
redan på gårdsplanen med sitt växthus och de många barrväxterna. Byggnadens nya, humana
arkitektur gläder specialläraren inom småbarnspedagogik Laura Tarvonen och läraren inom
småbarnspedagogik Anu Rantakömi.
-Vi har väntat så länge på det här, suckar Rantakömi.
Förutom den tjusiga arkitekturen finns i Humpula daghem ett stort professionellt kunnande
som syns bland annat i att man försöker uppmärksamma barnets behov av stöd i ett så tidigt
skede som möjligt. Anu Rantakömi som jobbar i förskolegruppen konstaterar att detta
möjliggörs av att specialläraren inom småbarnspedagogik inte bara är en gäst i gruppen utan
arbetar där regelbundet.
-Två dagar i veckan jobbar jag i daghemmets integrerade specialgrupp och de övriga dagarna
står jag till förskolegruppernas och hela daghemmets förfogande, berättar Laura Tarvonen.
I förskolegruppen finns det 10 barn i behov av stöd och i hela daghemmet finns det 16 barn
som är i behov av de tjänster som specialläraren inom småbarnspedagogik ger, berättar Laura
Tarvonen.
Laura Tarvonen som jobbat i Humpula daghem sedan 2011 berättar att hon under årens lopp
bra lärt känna barnen som behöver stöd och deras familjer.
-Detta är till stor hjälp då barnen övergår till förskoleundervisningen. Jag har lärt känna
barnens egenskaper och vet vilken pedagogik varje barn behöver. Tillsammans med teamet
och föräldrarna funderar vi ut och planerar vilka stödsätt som hjälper barnet bäst.
Som spegel och kamratstödjare
Anu Rantakömi har jobbat i Humpula daghem sedan år 2000. Hon blev färdig pedagogie
kandidat och barnträdgårdslärare vid Jyväskylä universitet år 1998. Laura Tarvonen blev
färdig från samma universitet ett år senare.
-Jag återvände till Jyväskylä för studier till speciallärare år 2013, berättar Tarvonen.
Damerna kände inte varandra under studietiden, men då deras vägar förenades i
arbetsgemenskapen har de lärt känna varandras tankar och arbetssätt bra.
Då det gäller professionell utveckling säger de sig spegla varandra.
-Vi har pratat mycket om hur en arbetspartner är som en spegel för den egna gärningen som
lärare, konstaterar Rantakömi.
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Till Tarvonens arbetsbild hör också att i liten grad utbilda arbetsgemenskapen i barnets
tillväxt och saker som har med lärande att göra. I alla dagisgrupper lär man sig och kommer
till insikt om nya saker kontinuerligt, vilket också gäller personalen.
-Det går att utföra jobbet som speciallärare så att jag kan vara en iakttagare som tillsammans
med teamet begrundar det jag varseblivit, berättar Tarvonen.
Anu är nöjd över att få kamratstöd av Laura och upplever att hon kan dela också utmanande
saker med henne helt konkret.
-Det är inte lätt att i pedagogiska dokument notera behovet av stöd. Laura hjälper till, liksom
också samarbetet med föräldrarna.
Humpula daghem är såtillvida lyckligt lottat att Laura Tarvonen får jobba i huset på heltid.
Stödet från en speciallärare inom småbarnspedagogik ökar kunskapen om de enskilda
barnens tillväxt och utmaningar gällande lärandet samt sakkunskapen inom hela
arbetsgemenskapen.
-Att jobba som speciallärare inom småbarnspedagogik i ett hus gör att jag kommer tillräckligt
nära eftersom jag får vara en del av gemenskapen. Det här sättet att arbeta är framtiden. Det
är viktigt att jag får vara närvarande hela tiden, säger Tarvonen.
Att ha daghemsföreståndarens stöd då arbetet planeras och utförs är viktigt.
I daghemmen i Lahtis finns många integrerade barngrupper, men det råder kronisk brist på
speciallärare inom småbarnspedagogik.
-Det är en utbildningspolitisk utmaning. Vi utför ett ständigt påverkansarbete för att få en
förbättring till stånd, betonar Tarvonen.
Positiv psykologi som en del av den vardagliga pedagogiken
I Humpula daghem tror man på styrkan i ett positivt tänkande.
-En positiv atmosfär är grunden till allt, konstaterar Laura Tarvonen och tillägger att en
positiv jag-bild är viktig för varje individ. När ett barn som har olika bekymmer i sin
utveckling är det viktigt att uppmärksamma honom eller henne på ett positivt sätt också då
det gäller småsaker. Att tacka och sporra hör till varje dag.
Laura Tarvonen gläder sig mycket åt de stunder då hon får delta i en pedagogisk process.
-Jag känner stor glädje över att få följa med hur en lärare inom småbarnspedagogik utför den
grundläggande pedagogiken. När man utför ett arbete med hjärtat är det en glädje att följa
med det. Det är också roligt att själv få vara med. Tillsammans med Anu har vi varje vecka
musikpedagogisk verksamhet.
Anu Rantakömi uppskattar att Laura Tarvonen har följt många barns uppväxt i flera år och
sett deras utveckling.
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-På basis av det som teamet har iakttagit och våra gemensamma erfarenheter planerar vi
verksamheten utgående från barnens individuella behov.
Tarvonen och Rantakömi betonar att varje barn har samma värde som individ som lär sig och
alla måste bemötas positivt.
-Det mänskliga är det primära, betonar Tarvonen.
Text Anne Tarsalainen, foto Tapani Romppainen
Artikeln har publicerats i Lastentarha 4/2020.

https://www.vol.fi/uutiset/den-har-modellen-fungerar/

29

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
A) Välj en av de neuropsykiatriska diagnoserna nedan och titta på en infovideo om
den.
• Tourette
Videon: https://www.youtube.com/watch?v=Tlwk6ebCuVY&t=74s
• Autismspektrum
Videon: https://www.youtube.com/watch?v=r1LyFDH-p6k&t=33s
• ADHD
Videon: https://www.youtube.com/watch?v=OFQMowrd2ms&t=64s
• Språkstörning
Videon: https://www.youtube.com/watch?v=L0tQi4VCi3g&t=29s

B) Gör en inforuta om diagnosen. Använd också andra källor utöver videon. I din
inforuta kan du ta upp t.ex. följande saker:
•
•
•
•

Vad innebär diagnosen?
Vilka symptom kan funktionsnedsättningen orsaka?
Hur vanlig är diagnosen?
Hur kan man som lärare/förälder stöda ett barn som har denna diagnos?

C) Berätta om diagnosen med hjälp av inforutan.
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TEMA 6: ARBETSLIVET

31

Fyll i tankekartan.
ammatti =
työ =

työskennellä =

työntekijä =
työnantaja =
työsopimus =

palkata =

työtodistus =

työaika =

palkka =

työtehtävät =
hakea töitä =

työhakemus =

irtisanoa =
irtisanoutua =

työhaastattelu =

työtön =
harjoittelu =

yritys =

harjoittelija =

yrittäjä =
kokous =

sijainen =
olla sijaisena =

kollega =

tehdä etätöitä =

työkaveri =

tehdä vuorotyötä =
olla…

tehdä ylitöitä =

lomalla =
äitiyslomalla =

työskennellä kokoaikaisena/osa-aikaisena =

isyyslomalla =
virkavapaalla =
sairauslomalla =
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Småbarnspedagogiken är en bransch som förtjänar
ett lyft
INSÄNDARE
21.12.2021

Utan en fungerande småbarnspedagogik stannar samhället. Ett system som möjliggör
kombinationen yrkesarbete och föräldraskap är grunden för många arbetskarriärer. Förutom
vårdnadshavare och andra viktiga vuxna arbetar pedagogerna inom småbarnspedagogiken för att
ge barnen en god start i livet. Teamen inom småbarnspedagogiken jobbar utgående från nationella
lagar och styrdokument och arbetet förutsätter ett gediget kunnande inom branschen.
Det har knappast undgått någon att läget inom småbarnspedagogiken, speciellt då det gäller
tillgången på behöriga pedagoger, är katastrofal. Begreppet pedagog inom småbarnspedagogik
inkluderar socionomer, barnskötare och lärare inom småbarnspedagogik. Enligt lagen ska
dimensioneringen i barngrupperna vara en pedagog på sju barn över 3 år och en pedagog på fyra
barn under 3 år. Realiteten idag är att det är svårt att hitta tillräckligt med resurser för att uppfylla
de kraven.
Senast år 2030 ska två av tre pedagoger i teamet ha en utbildning på yrkeshögskole- eller
universitetsnivå, varav en bör vara lärare. Detta ställer ytterligare krav på teamets sammansättning.
Den här personalstyrkan ansvarar för barnens grundbehov liksom för deras individuella och
pedagogiska utveckling. Inom småbarnspedagogiken lär barnet sig de grundläggande färdigheter
som behövs för att klara av vardagliga situationer och växa som individ. Men framför allt lär barnen
sig social samvaro och växelverkan. Färdigheter som är oerhört viktiga.
Å ena sidan behöver vi få flera intresserade av att jobba inom småbarnspedagogiken. Å andra sidan
är det viktigt att de som är i branschen hålls kvar och eventuellt vidareutbildar sig. Därför spelar det
en stor roll att såväl arbetsvillkor som löner är på en god nivå.
Vi vill lyfta fram småbarnspedagogiken och det meningsfulla med att jobba inom branschen. Ett
arbete inom småbarnspedagogiken ger utrymme för pedagogen att använda sig av sina egna
färdigheter, styrkor och intresseområden samt att konkret påverka och utveckla framtiden. Arbetet
är mångfasetterat, kreativt, omväxlande och görs tillsammans med ett mångprofessionellt team.
Samtidigt behöver småbarnspedagogerna de bästa förutsättningarna att sköta sitt jobb. Ett
professionellt arbete kan inte ses som ett kall. Vi behöver en förståelse för det viktiga arbete som
görs, och framför allt en uttalad uppskattning. Genom Sydkustens landskapsförbunds projekt
Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb arbetar vi för att synliggöra branschen för potentiella
studerande, arbetstagare och för allmänheten.
Finland har alla förutsättningar för att förverkliga den kvalitativa småbarnspedagogik som barnen
har rätt till. Men nu behövs en uttalad vilja och ett aktivt agerande på alla nivåer inom
beslutsfattandet för att tillgodose goda arbetsvillkor, stödjande ledarskap och uppmuntrande
personalpolitik samt en fungerande fysisk miljö. Det är en fråga för barnen men lika mycket för alla
vuxna. Vi utmanar nu var och en att ta del i denna för oss alla gemensamma fråga.
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Utan en fungerande småbarnspedagogik stannar samhället.
Silja Borgarsdóttir Sandelin ordförande Sydkustens landskapsförbund r.f. Emilia
Christiansen projektkoordinator för Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb

Jobba i par/grupp
•
•

Referera textens viktigaste innehåll muntligt på svenska.
Svara på följande frågor:
• Vad är problemet enligt texten?
• Vad borde man göra åt saken enligt skribenterna?
• Hurdana åsikter har ni om situationen inom småbarnspedagogiken i Finland?
• På vilket sätt kunde man locka fler att välja studera och jobba inom branschen
enligt er?
• Hur borde samhället reagera på situationen enligt er?
• Vad är det bästa med era studier och blivande yrke? Lista ut konkreta saker som
påverkar/har påverkat ert ämnesval och som får er att vilja jobba med barn i
framtiden. Fundera också på saker som redan är bra inom er bransch och era
studier.

Titta på videon: https://youtu.be/Dc8e44F9HX8 och diskutera:
•
•

Vad tycker Linnea och Katarina om sitt jobb inom småbarnspedagogiken?
Hurdana tankar väcker videon hos dig?
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Diskutera följande frågor

- Vad har småbarnspedagoger som arbetsuppgifter?
- Vilka egenskaper (= ominaisuudet) är viktiga för småbarnspedagoger?
- Varför vill du bli lärare inom småbarnspedagogik?
- Med vilka slags uppgifter vill du arbeta med? Privat eller kommunal?
- Vill du någon dag jobba utomlands? Var/varför?
- Vad är det bästa med yrket? Vad är det sämsta?

Titta på följande video och diskutera frågorna
https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw

- Varför vill Crista jobba som småbarnspedagog?
- Berätta om hennes arbete.
- Vad är hennes utbildning?
- Hur har uppfattningen av dagisarbete förändrats under åren?
Anställningsintervju
a) Sök en intressant svenskspråkig platsannons inom din bransch.
b) Förbered dig för en anställningsintervju.
c) Titta på Arbetsförmedlingens video ”Vad ska jag tänka på före en
anställningsintervju?” https://www.youtube.com/watch?v=4TcV48SH3uI
d) Intervjua varandra enligt modellen på följande sida och spela turvis rollen som
arbetsgivare/arbetssökande.
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ANSTÄLLNINGSINTERVJU – muntlig övning
Välj ett jobb som du kunde tänka dig att söka. Jobbet kan vara vilket som helst, dvs. man
får vara kreativ! Läs sedan texten nedan och intervjua varandra turvis.
TIPS FÖR INTERVJUAREN
Presentera dig själv (er själva om ni är två som intervjuar):
• Jag är chef/rektor/direktör/ägare osv.

Presentera arbetsplatsen
•
•
•
•
•

Vi har 40 lärare och 20 andra anställda i vår skola
Det finns över 2000 arbetstagare (työntekijä) i vårt företag
Vi har en väldigt öppen och trevlig arbetsmiljö
Våra arbetstagare är aktiva på fritiden
Vi tar hand om allas välmående genom att ordna gemensamma fester/utflykter (retket),
aktivitetsdagar osv.

Möjliga frågor
•
•
•
•
•
•

Vem är du?
Varför vill du jobba hos oss?
Berätta om dig själv, om din utbildning, om dina intressen osv.
Vad har du för styrkor (vahvuudet)? Hurdana svagheter (heikkoudet) har du? Hur har du
tänkt att utveckla dig själv (kehittää itseäsi) under de kommande åren (tulevat vuodet)?
Var ser du dig själv om 5 år? Vad vill du jobba med?
Hurdan familj/hurdana hobbyer har du? Vad gör du på fritiden?

TIPS FÖR ARBETSANSÖKANDE
Berätta om dig själv
•
•
•
•

Jag är 25 år gammal, bor i...studerar vid/på Helsingfors universitet
Mitt huvudämne är... Mina biämnen är...
Jag söker sommarjobb/jag blir färdig med studierna/jag utexamineras i maj
Jag är intresserad av...Jag tycker om... Jag är van vid... (tottunut johonkin)

Motivera varför just du skulle vara ett bra val (hyvä valinta)
•
•

•
•
•

Jag passar för arbetet för att...jag tycker om att jobba med människor/med siffror (numerot)/
djur/varierande arbetsuppgifter (vaihtelevat työtehtävät) osv.
Jag skulle vara bra för ert företag/er skola för att... jag har specialiserat mig på att
undersöka klimatförändring (ilmastonmuutos)/språkinlärning (kielen oppiminen) (eller något
annat)
Jag är flitig/snabb/pålitlig/trevlig/öppen/positiv/uppmuntrande/social...
Jag är bra på att...
Jag vill bli bättre på att.../jag vill studera ännu mera för att utvecklas...
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TIPS PÅ ARBETSPLATSER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heltidsarbete
Deltidsarbete
Fast anställning (vakinainen)
Tidsbunden tjänst (määräaikainen)
Sommarjobb
Vikariat (sijaisuus), vikarie (sijainen)
Forskare
Forkningsassistent
Lärare
Skolgångsbiträde (koulunkäyntiavustaja)
Hjälpledare
Översättare
Servitör/servitris
Postutdelare
Programutvecklare
Projektansvarig
Sekreterare (t.ex. studiesekreterare, projektsekreterare...)
Avdelningschef (osastopäällikkö), enhetschef (yksikön päällikkö)
Kodare
Tjänsteman (toimihenkilö, virkamies)
Företagare (yrittäjä)
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GRAMMATIK OCH ANNAT NYTTIGT
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Uttal av vokaler i svenska

e uttalas på samma sätt som e i finskan.
veta
penna
regna
Presidenten reste till Estland.

Obs! Om det kommer bokstav r efter ett kort e, uttalas e som ä i finskan: tycker, person, Sverige

o uttalas på samma sätt som o eller u i finskan.
jobba
dotter
fot
bok
Jonas Olsson bor i Esbo.

kompis
ond

u uttalas främre i munnen än u i finskan.
hus
mus
bulle
Hur trivs du i Umeå, Gunnar?
Träna skillnaden o/u: Fjorton gubbar stod i skuggan.

y uttalas med relativt sluten mun:
lyssna
ny
cykla
Ylva tycker om sin nya ylletröja.

å uttalas alltid på samma sätt som o i finskan
åka
någon
gråta
Åke åker gärna spårvagn.

ä uttalas på samma sätt som e i finskan
häst
läkare
sällan
Välkommen i kväll, kära vänner!

Obs! Om det kommer bokstav r efter ä, uttalas ä som i finskan: lärare, kärlek, nära

ö uttalas på samma sätt som i finskan:
söndag

gröt

möte

Obs! Om det kommer bokstav r efter ö, uttalas ö med mycket öppen mun: höra, göra
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Uttal av konsonanter i svenska

c uttalas vanligen som s i finskan
procent

recension

celiaki

Obs!
c + a,o,u,å

cancer [k]

g uttalas som g eller j i finskan
g + a,o,u,å

gammal

golv

guld

gång

[g]

g + ä,ö,e,y,i

gärna

göra

genom

gym

l + g, r + g

helg

älg

torg

arg

Träna:

Gösta och Gabriel gick ut på gården. Det gör de gärna varje dag.

gilla

sje-ljudet kan stavas på många olika sätt, men uttalas alltid [sch]
sjukskötare skicka
choklad
projekt

stjärna
energi
inflammation

Sjuhundra sjukskötare sköter sjuka patienter på sjukhuset.

tje-ljudet kan stävas på många olika sätt, men uttalas alltid [tsch]
köpa
kemi
(k + ä,ö,e,y,i)

kjol

tjock

Kjell åt tjugo köttbullar i köket.

Obs! hj-, lj- och gj- kombinationer uttalas som j: hjälp, ljus, gjorde
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[j]
[j]

TIDSUTTRYCK
FÖRGÅNGEN TID

ALLMÄNNA UTTRYCK

NUTIDEN & FRAMTIDEN

i går = eilen
i förrgår = toissapäivänä
i morse = tänä aamuna

på morgonen = aamulla
på dagen = päivällä
på kvällen = illalla
på natten = yöllä

i dag = tänään
i kväll = tänä iltana
i natt = tänä yönä
i morgon = huomenna
i morgon bitti = huomisaamuna

förra fredagen/ i fredags
= viime perjantaina

på fredagen/fredagarna
= perjantaina/perjantaisin

förra hösten / i höstas
= viime syksynä
förra veckan = viime viikolla

på hösten = syksyllä
på vintern = talvella
på våren = keväällä
på sommaren = kesällä

för en vecka sedan = viikko sitten

på fredag = ensi perjantaina
i höst = tänä syksynä
nästa vecka = ensi viikolla
om en vecka = viikon kuluttua

varannan vecka = joka toinen
viikko
vartannat år = joka toinen vuosi

ÖVRIGA UTTRYCK
Jag sportar fyra gånger

om dagen

= päivässä

i veckan

= viikossa

i månaden

= kuukaudessa

om året

= vuodessa

Kalle har bott i Helsingfors (i) tre månader.

= kolmen kuukauden ajan

Malin skrev uppsatsen på två timmar.

= kahdessa tunnissa

Vad har du gjort under veckan?

= viikon aikana

Har du sett Elin på sistone?

= viime aikoina

Jag är alltid hungrig.

= aina

Pelle åker buss varje dag.

= joka päivä

I Helsingfors blåser det ofta.

= usein

Ibland dricker jag öl.

= joskus

Jag går på gym då och då.

= silloin tällöin

Mitt barn gråter sällan.

= harvoin

Min sambo städar aldrig.

= ei koskaan
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1. Intervjua din studiekompis.
1. Hur ofta träffas vi för att studera svenska?
2. När träffades vi senast?
3. När ska vi träffas nästa gång?
4. När inledde du studierna?
5. Hur ofta äter du på restaurang?
6. Hur ofta motionerar du?
7. När gick du senast på bio?
8. När var du senast utomlands?
9. När är du som piggast? (= pirteimmilläsi)
10. När är du som gladast?

OBS! Kom ihåg ordföljden när du börjar
med tidsuttryck. Predikat (verb) alltid på
andra plats!
Vad gör du i dag? – I dag går jag på gym.

2. Översätt till svenska.
1. Kymmenen vuotta sitten olin lukiossa.

2. Hän pänttäsi kokeeseen koko päivän.

3. Viime aikoina olen istunut monilla luennoilla.

4. Minä palautan kirjoitelman parin päivän kuluttua. ( palauttaa = lämna I in)

5. Ville ei ole koskaan tullut hylätyksi tentissä.

6. Mitä kursseja sinä suoritit viime vuonna?

7. Olen opiskellut ruotsia seitsemän vuotta.

8. Tänä syksynä osallistun viidelle kurssille.

9. Opiskelin ainakin viisi tuntia viime sunnuntaina.

10. Viime kesänä…(täydennä omin sanoin)
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Supiinia tarvitaan perfektin (on
ollut) ja pluskvamperfektin (oli
ollut) muodostamiseen

VERBIT
Konjugaatiot eli verbin taivutusluokat

infinitiivi

preesens

imperfekti

supiini

I

tala

talar

talade

talat

II

åka
ringa
höra
möta

åker
ringer
hör
möter

åkte
ringde
hörde
mötte

åkt
ringt
hört
mött

III

bo

bor

bodde

bott

IV

skriva
få
välja

skriver
får
väljer

skrev
fick
valde

skrivit
fått
valt

Ryhmä I
•

suuri osa verbeistä, mm. kaikki uudet verbit

• imperfektin pääte -ade ja supiinin -at
Ryhmä II
•

Muistisääntöjä:
KoPuTuS X tai PäTKiS

imperfektin pääte -te tai -de.
➔ -te silloin kun verbin vartalo päättyy soinnittomaan konsonanttiin k,p,t,s,x
➔ -de silloin kun vartalo päättyy soinnilliseen konsonanttiin b,d,g

• preesensissä ei päätettä, kun vartalo päättyy konsonanttiin -r tai -l
Ryhmä III
•

yksitavuiset verbit ja niistä johdetut verbit (esim. bebo)

• imperfektin pääte -dde ja supiinin -tt
Ryhmä IV
•

vahvat ja epäsäännölliset verbit, opeteltava ulkoa

Huom! Verbin vartalo saadaan jättämällä
infinitiivistä -a pois.
Esim. ringa → ring
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1. Täydennä verbit taulukkoon kaikissa muodoissaan.
infinitiivi

preesens

imperfekti

supiini

suomeksi

ha
är
jobbade
mennä, kävellä
köpa
tänkt
tulla
tycker
sanoa
läste
ta
gjort
börjar
ligga
trott

2. Täydennä verbit imperfektissä.
1. Malin _________________(dricka) vatten till maten.
2. Löven _________________ (falla) tidigt i höstas.
3. Jag __________________ (sova) till elva i går.
4. Peters mormor ____________ (dö) i cancer förra året.
5. Vi _________________ (välja) Sauli Niinistö till president.
6. __________________ (hinna) i tid till jobbet?
7. Susanne _______________ (komma) sent till mötet.
8. Jag _____________ (läsa) en bok på sommarlovet.
9. Min mamma _______________ (ge) mig en fin gåva.
10. Nisse ______________ (åka) cykel till skolan i dag.
11. ______________ (få) du mitt mejl?
12. Tove ___________ (stå) i kön nästan två timmar.
13. Jag ____________ (lära sig) läsa när jag var fyra år gammal.
14. Vi _____________ (titta) på tv hela dagen.
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TYCKA, TÄNKA eller TRO?
Tycka

Tänka

tycka ngt

= olla jtkn mieltä

Vad tycker du?

tycka om ngt

= pitää jstkn

Tycker du om att studera språk?

tänka på

= ajatella jtkn

Vem tänker du på?

tänka göra ngt = aikoa

Tro

Jag tänker köpa en ny cykel i höst.

tro

= uskoa, luulla, arvella

Jag tror att jag klarade provet.

tro på ngt

= uskoa jhkn

Ebba tror på Gud.

3. Tycka, tänka eller tro? Fyll i.
1. Jag _________________________ börja studera kinesiska.
2. Vad _________________________ du om min idé?
3. Jag går hem nu. Jag _________________________ att jag har feber.
4. Lisa _________________________ att det är svårt att jobba vid sidan av studierna.
5. Vad _________________________ du på just nu?
6. _________________________ du att vi hinner till lektionen i tid?
7. Vad _________________________ du göra i kväll?
8. Jag hade faktiskt _________________________ åka till Australien nästa år men jag
_________________________ att jag måste stanna i Finland i stället.
9. Många studerande _________________________ att inkomstgränsen för studiestödet borde höjas.
10. Vad _________________________ du om filmen i går kväll?

BETYDA eller MENA?
Betyda

= tarkoittaa, merkitä (subjekti on asia)

Musik betyder mycket för mig.

Mena

= tarkoittaa, merkitä, arvella, tuumia (subjekti on ihminen) Jag menar att…

4. Mena eller betyda? Fyll i.
1. Vad _________________________ du egentligen med det där?
2. Du vet väl att den här resan _________________________ väldigt mycket för oss?
3. _________________________ du att du inte kan komma till bröllopet?
4. Vad _________________________ uttrycket ”ute och cyklar”?
5. Ordföranden _________________________ att vi måste fatta beslut ännu i dag.
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IMPERATIIVIN eli käskymuodon muodostus
Jos preesensin lopussa on –AR, imperatiivi on perusmuodon näköinen:
tvätta, tvättar > Tvätta händerna!
sluta, slutar > Sluta bråka, flickor!
öppna, öppnar > Öppna dörren, var så god.
Muulloin imperatiivi on lyhyempi:
skriva, skriver > Skriv ert namn här, var så god.
stänga, stänger > Stäng fönstret, är du snäll!
köra, kör > Kör försiktigt!
Lyhyet verbit:
ta (IV) > Ta med gummistövlarna i morgon!
må (III) > Må bra!
Poikkeukset:
komma, kommer > Kom med och leka!

Helppo muistisääntö imperatiivin muodostukselle myös:
Imperatiivi muodostetaan perusmuodon ja preesensin yhteisistä kirjaimista!

5. Fyll i verbet i imperativform.
1. ___________________________ mig i kväll!

(ringa I)

2. ___________________________ få tag på hennes föräldrar!

(försöka IIb)

3. ___________________________ att vi har en skogsutflykt i morgon. (komma ihåg epäs.)
4. ___________________________ inte att ta med galonkläderna!

(glömma IIa)

5. ___________________________ av dig snart!

(höra IIa)

6. ___________________________ först,

(tänka IIb)

7. ___________________________ sedan.

(handla I)

8. ___________________________ , jag tänker!

(störa IIa, inte)

9. ___________________________ ledsen!

(är epäs., inte)

10. __________________________ på allt som du hör!

(tro IIa, inte)

11. __________________________ det så bra!

(ha epäs.)

12. __________________________ om dig!

(sköta IIb)
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SUBSTANTIIVIN TAIVUTUS
yksikön epäm.

yksikön määr.

monikon epäm.

monikon määr.

1

en kvinna

kvinnan

kvinnor

kvinnorna

-OR

2

en pojke
en tidning
en nyckel
en stol

pojken
tidningen
nyckeln
stolen

pojkar
tidningar
nycklar
stolar

pojkarna
tidningarna
nycklarna
stolarna

-AR

3

en butik
en stad
en sko
ett kafé
ett museum

butiken
staden
skon
kaféet
museet

butiker
städer
skor
kaféer
museer

butikerna
städerna
skorna
kaféerna
museerna

-ER
-R

4

ett arbete

arbetet

arbeten

arbetena

-N

5

ett jobb
en lärare
en studerande
en musiker

jobbet
läraren
studeranden
musikern

jobb
lärare
studerande
musiker

jobben
lärarna
studerandena
musikerna

---

1. deklinaatio
•

en-sukuiset a-loppuiset sanat

• poikkeuksia: en ros, en våg
2. deklinaatio
•

-ing-loppuiset sanat

•

useat yksi- ja kaksitavuiset sanat

• -el/-er/-en loppuisia sanoja (painoton e katoaa monikossa)
• en-sukuiset sanat, joissa on painoton e lopussa.
3. deklinaatio
•

yksitavuisia ja pitkiä sanoja

• lainasanoja
• ett-sukuisista lainasanoista um-päätteiset ja painolliseen vokaaliin päättyvät
4. deklinaatio
• ett-sukuiset vokaaliloppuiset sanat
5. deklinaatio
•

ett-sukuiset konsonanttiloppuiset sanat

•

en-sukuiset are-, ande- ja er-loppuiset tekijää ilmaisevat sanat
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MÄÄRÄYSMUOTOJEN KÄYTTÖ
A. Epämääräinen muoto

1. Kun mainitaan uusi asia

Gunnar har köpt en ny bil.

2. Kun puhutaan tietystä lajista tarkoittaen sen
jokaista edustajaa

En fiskare jobbar utomhus.

3. Vertauksissa.

Du är flitig som en myra.

B. Epämääräinen muoto ilman artikkelia

1. Aine- ja abstraktisanat
2. Kun ilmaistaan ammattia, kansallisuutta,
uskonnollista tai poliittista vakaumusta ja verbinä
on vara/bli/väljas till/nämnas till/utbilda sig till

Kan jag få mjölk?
Talar du sanning?
Min man är läkare.
Daniel ska bli journalist.
Ylva är svensk.
Niinistö valdes till president.

Huom! Rajoittava määre → artikkeli

Min man är en omtyckt läkare.

3. Suomen essiivin vastine -na/-nä

Jag jobbar som lärare.

4. Monet vakiintuneet sanonnat (verbilausekkeet)

åka buss / köra bil / spela fotboll / äta lunch /
vänta barn / fylla år

5. Omistussanan yhteydessä

min vän / Calles bok / Olles byxor

6. Verbien ha, köpa, skaffa yhteydessä kun
henkilöllä yleensä vain yksi tällainen asia

Har du körkort?
Vi tänker skaffa hus.

7. Rinnastukset, sanaparit, luettelot

Boken handlar om liv och död.
Ta med dig penna, papper och häfte.

C. Määräinen muoto

1. Asia on edellä mainittu tai muusta
asiayhteydestä tuttu

Jag har en katt. Katten är snäll.
Stäng dörren, var så vänlig!

2. Asia on yleisesti tunnettu tai ainoa lajiaan

Solen skiner.
Presidenten åker till Sverige.
Tvätta händerna, är du snäll.
Ta av kappan!
Hunden är människans bästa vän.

3. Ruumiinosat tai vaatteet
4. Kun tarkoitetaan ryhmää tai lajia
kokonaisuutena.
5. Kun perässä on rajoittava määre

Eleverna i klassen är rastlösa.

48

6. Puhuttaessa osasta on kokonaisuus määräisessä
muodossa

Hälften av studerandena jobbar deltid.

D. Määräinen muoto ilman artikkelia

1. Adjektiivi ja substantiivi muodostavat nimen
2. Vakiintuneet ilmaisut, joissa kuvataan mm.
paikkaa tai järjestystä

Röda korset, Röda havet, Europeiska unionen, Vita
huset
vänstra handen, övre våningen, finska folket,
svenska språket

1. Lisää artikkeli tarvittaessa.
1. Filip är ____ norrman.
2. Lisa vill bli ____läkare.
3. Lindas mamma är ____konsult som ofta jobbar övertid.
4. Som ____ veterinär ska man tycka om djur.
5. Micke är hungrig som _____ varg.
6. Karin är _____ ung professor.
7. Han är _____ pappa till min vän.
8. Kan jag få _____ kaffe?
9. Har du _____ bil?
10. Vi har två sovrum, ____vardagsrum, ____kök, ____badrum och ____bastu.

2. Epämääräinen vai määräinen muoto.
1. Camilla köpte ______________ (kirja) i morse. _____________________ (kirja) handlar om
tvåspråkighet.
2. Elin gillar att kika på ___________________ (kuu).
3. Det är så varmt här. Får jag öppna ____________________ (ikkuna)?
4. Nils studerar juridik vid Stockholms ____________________ (yliopisto).
5. Det här _______________ (kaulakoru) är gjort av äkta ________________ (kulta).
6. Har du ________________ (aika) att träffa mig i morgon?
7. Jag har alltid ________________ (kynä), ________________ (kalenteri) och _______________
(lompakko) i ____________________ (laukku).
8. Det är fruktansvärt kallt här! Jag fryser om _________________ (jalat).
9. Vilken tid kommer du hem från ___________________ (työ)?
10. Usch, jag känner mig sjuk. Det gör ont i __________________ (kurkku).
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ADJEKTIIVIT
Adjektiiveja käytetään
a) pääsanan edessä → en vacker dag
b) pääsanan jäljessä → Dagen är vacker.
Ruotsissa adjektiiveilla on kolme muotoa ja ne taipuvat pääsanansa suvun ja luvun mukaan .

gul

gult

en gul blomma

gula

ett gult hus

gula byxor

Jotkut adjektiivit ovat taipumattomia:
bra, fel, gratis, extra, kul, gammaldags, lagom, spännande
➔ en bra bok

ett bra projekt bra kunskaper

A-muodon käyttö
Adjektiivin a-muotoa käytetään monikon lisäksi myös
a) ennen määräistä substantiivia
b) omistusmuodon jälkeen

den långa dagen
min långa dag

det stora huset
mitt stora hus

Adjektiivien vertailu
•

trevlig (positiivi), trevligare (komparatiivi), trevligast/den trevligaste (superlatiivi)

•

Tietyt adjektiivit saavat päätteet –re/-st, lisäksi vokaali muuttuu vertailussa:
grov

grövre

grövst/den grövsta

karkea

hög

högre

högst/den högsta

korkea

låg

lägre

lägst/den lägsta

matala

lång

längre

längst/den längsta

pitkä

stor

större

störst/den största

suuri

trång

trängre

trängst/den trängsta

ahdas

tung

tyngre

tyngst/den tyngsta

painava

ung

yngre

yngst/den yngsta

nuori
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•

Epäsäännöllisiä vertailumuotoja
bra/god

•

•

bättre

bäst/den bästa

hyvä

godare

godast/den godaste

hyvä (ruoasta)

dålig

sämre

sämst/den sämsta

huono

gammal

äldre

äldst/den äldsta

vanha

liten

mindre

minst/den minsta

pieni

nära

närmare

närmast/den närmaste

läheinen

Myös pronomineilla många ja få on vertailumuodot:
många

fler(a)

flest/de flesta

moni/usea

få

färre

(färst) muotoa käytetään harvoin

harva/muutama

Partisiippeja (verbeistä johdettuja adjektiivisia muotoja) sekä adjektiiveja, jotka päättyvät
-e, -isk vertaillaan sanojen mera ja mest avulla:
intresserad, mera intresserad, mest intresserad/den mest intresserade

kiinnostunut

inspirerande, mera inspirerande, mest inspirerande/den mest inspirerande jännittävä
praktisk, mera praktisk, mest praktisk/den mest praktiska

•

KUIN
lika bra som

yhtä hyvä kuin

samma som

sama kuin

bättre än

parempi kuin

andra än

muut kuin

51

käytännöllinen

1. Täydennä adjektiivit oikeassa muodossaan.
1. Jag köpte en ___________ (hieno) jacka, ett ________ (ruskea) bälte och __________ skor
(kallis).
2. Mitt barn är _____________________ (sairas).
3. Jag dricker hellre ___________ (punainen) vin än ______________ (valkoinen) vin.
4. Mina föräldrar är alltid så ___________________ (utelias).
5. Oh nej! Min _______ (uusi) mobil har gått sönder!
6. Vi bor i ett _____________ (pieni) hus.
7. Hennes ____________ (pieni) dotter älskar att leka med barbiedockor.
8. Vad bra att läraren är på ____________ (hyvä) humör i dag.
9. Den där _________ (vanha) mannen är min farfar.
10. Det är ______________(tärkeä) att lära sig språk.

2. Tulkitse ruotsiksi.
1. Minä olen pidempi kuin pikkusiskoni.

2. Håkan sai huonomman todistuksen kuin Micke. (todistus = ett betyg 5)

3. Olet yhtä puhelias kuin äitini. (puhelias = pratsam)

4. Aineopinnot ovat antoisampia kuin perusopinnot. (antoisa = givande)

5. Näin eilen maailman hyvännäköisimmän miehen.

6. Tämä on parasta mitä tiedän!
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SANAJÄRJESTYS
Päälause
Päälauseen sanajärjestys on normaalisti suora, eli subjekti edeltää taivutettua verbiä.
Lärare är experter på uppfostran.
Jos päälause aloitetaan jollakin muulla kuin subjektilla (esim. ajan tai paikan määreellä tai
sivulauseella), vaihtuu sanajärjestys käänteiseksi.
Under de senaste åren har nätmobbning blivit vanligare.
När barnen leker övar de sina fysiska färdigheter.
Lauseen lopussa voi olla useita määreitä, niiden keskinäinen järjestys on tällöin yleensä tapapaikka-aika.
Efterfrågan på ekologisk mat har ökat stort på daghem i år.
Sivulause
Sivulauseen sanajärjestys on aina suora, eli subjekti edeltää taivutettua verbiä.
Hon blev så intresserad av specialpedagogik att hon ville studera mera.
Vi arbetar med att skapa en skola där alla barn och föräldrar kan känna sig trygga.
Sivulauseita ovat:
1. Alistuskonjunktiolla alkavat lauseet
Trots att skolan var stor verkade den ändå vara ett trevligt ställe.
Alistuskonjunktioita ovat:
att (että), när (kun), sedan / efter det att (sen jälkeen kun), medan (sillä aikaa kun), så
snart/fort (som) (niin pian kun), tills (kunnes), innan (ennen kuin), (inte) förrän (ennen
kuin - kun päälause on kielteinen), eftersom/då (koska), (där)för att (koska, siksi että),
om/ifall (jos, mikäli), fast(än) (vaikka), även om (vaikkakin), trots att (siitä huolimatta
että), för att (jotta), så att (niin että), som/såsom (niin kuin, kuten), som om (ikään
kuin), än (kuin), ju...desto/dess (mitä…sitä), medan (kun taas)
2. Relatiivilauseet
85 procent av de lärare som deltog i kursen var kvinnor.
3. Epäsuorat kysymyslauseet
Det kan finnas många orsaker till varför vissa barn med autism ibland beter dig
aggressivt.
Jos kysymyssana on epäsuoran kysymyslauseen subjekti tai sen osa, tarvitaan lauseeseen
sanaa som.
Jag undrar vilken skola som ligger närmast.
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Liikkuvat määreet
Liikkuvia määreitä voivat olla:
− kieltosanat: inte, ingen, aldrig, knappast
− adverbit, jotka ilmaisevat varmuusastetta, epämääräistä aikaa, tapaa jne.: kanske,
väl, nog, troligen, förstås, alltid, fortfarande, redan, ibland, ofta, gärna, noga, också,
alltså, nämligen…
Päälauseessa liikkuva määre on subjektin ja taipuvan verbin perässä
Mitt mål har alltid varit att få studera pedagogik.
Sivulauseessa liikkuva määre on subjektin ja taipuvan verbin välissä
Eftersom barn inte kan äta så stora portioner är mellanmålet viktigare för barn än för
vuxna.

1. Aloita alleviivatulla lauseenjäsenellä.
1. Jag har alltid trivts bra på landet.
2. Min syster kommer till Helsingfors i dag.
3. I Finland brukar man ta av skorna när man kommer in i huset.
4. Vi kan tyvärr inte titta på matchen i kväll.
5. Svenska är ett viktigt ämne enligt professor Andersson.

2. Lisää liikkuva määre päälauseisiin.
1. Jag har tid i dag.

(tyvärr inte)

2. Du kan komma med om du vill.

(absolut)

3. Vi har haft en sommarstuga i skärgården.

(aldrig)

4. Vad menar du?

(egentligen)

5. Vad äter du på morgonen?

(vanligtvis)
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3. Laita sivulauseen sanat oikeaan järjestykseen.
1. Jag kommer gärna med jag – om – sjuk – är – inte.

2. Vi ska leka ute i dag eftersom – skiner – solen – hela tiden.

3. Mamma minns inte vad – sa – jag – till henne – just.

4. Tina kom till jobbet i dag fast – hon – tydligt – sjuk – är.

5. Där sitter den kille som – mötte – jag – i går – på gatan .
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PRONOMINIT
Persoonapronominit

Subjekti

Objekti

Omistusmuoto

Refleksiivimuoto

jag
du
han
hon
den/det
vi
ni
de

mig
dig
honom
henne
den/det
oss
er
dem

min, mitt, mina
din, ditt, dina
hans (sin, sitt, sina)
hennes (sin, sitt, sina)
dess
vår, vårt, våra
er, ert, era
deras (sin, sitt, sina)

mig
dig
sig
sig
oss
er
sig

Omistusmuotojen käyttö
hans, hennes, deras

Hans flickvän bor i Stockholm.
= hänen tyttöystävänsä asuu Tukholmassa

➔ käytetään osana subjektia TAI merkityksessä toisen
Vrt. OMA
Han kysste sin flickvän.
TOISEN
Han kysste hans flickvän.
sin, sitt, sina
Han lämnade sin flickvän.
= hän jätti tyttöystävänsä
➔ käytetään osana objektia tai merkityksessä oma

Harjoitus 1. Täydennä sin/sitt/sina tai hans/hennes/deras
1. Milla glömde ________ plånbok hemma.
2. Vi går på bio med Ulla och ___________ man.
3. Ulla ringde till __________ man.
4. De älskar ___________ gamla katt Bosse.
5. ___________ katt är redan 15 år gammal.

Harjoitus 2. Refleksiiviverbejä. Tulkitse ruotsiksi.
1. Sinun täytyy kiirehtiä.

2. Tunnen itseni välillä yksinäiseksi.

3. Me menemme naimisiin ensi kesänä emmekä aio erota ikinä.
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4. Lapset, nyt teidän täytyy peseytyä ja mennä nukkumaan!

5. Älä välitä hänestä.

6. Olisitko kiltti ja istuisit alas?

Pronomini + määräysmuoto
Ryhmä A: määräinen adjektiivi

Ryhmä B: määräinen adjektiivi

+ määräinen substantiivi

+ epämääräinen substantiivi

den här

vackra

dagen

denna

varma

sommar

hela

den stora

gruppen

samma

gamla

hus

båda

de glada

flickorna

nästa

långa

projekt

min

bästa

vän

Ryhmä C: epämääräinen adjektiivi + epämääräinen substantiivi
någon

jobbig

kurs

ingen

dålig

idé

en sådan

kall

sommar

en likadan

pålitlig

vän

en annan

bra

film

varannan

fin

dag

varje

trevlig

pojke

all

god

mat

vilken

söt

hund

flera

regniga

dagar

många

spännande

resor

alla

små

barn
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