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De fjorton barnen har just ätit sin 
frukost. Zakarias Lindell ska precis 
borsta tänderna. Han är nio år och 
kommer från Vasa. Det var kallt att 
sova i tältet i natt, säger han, men 
han trivs på lägret.

– Det bästa är att fiska med kast-
spö, säger han. 

Zakarias Lindell får sällskap av sin 
åttaårige kusin Wilmer Lindell från 
Norra Vallgrund. Han har lärt sig en 
hel del på lägret.

– Jag har lärt mig lite finska ord. 
Det bästa har varit att tälja pinnar, 
säger han.

Naturlägret i Södra Vallgrund är 
ett samarbete mellan miljöorgani-
sationen Miljö och Natur, Helsing-
fors universitet och Luonto-Liitto. 

Under sommaren ordnas tre andra 
språkbadsläger runt om i Finland.

En del av lägren kommer att doku-
menteras för att kunna användas till 
forskning om tvåspråkig fritidsverk-
samhet. Anna Slotte från Helsingfors 
universitet är forskningsansvarig för 
det tre-åriga projektet. 

– Idén med Natur & Språk-projek-
tet är att utveckla ett koncept för 
en tvåspråkig fritidsverksamhet. Vi 
vill skapa möten mellan språken och 
stöda en positiv attityd till flersprå-
kighet, säger Slotte.

Forskningen kommer bland an-
nat att användas som grund till en 
manual om tvåspråkig fritidssyssel-
sättning. 

Lägerchefen Peik Åström och 

läger ledaren Elin Johansson säger 
att det mesta språkliga utbytet sker 
i vardagliga situationer och genom 
lek. Språken blandas huller om bul-
ler och barnen talar det språk de vill.

– Alla enspråkiga använder inte det 
andra språket, men det kan komma 
små ord. Till exempel när de borstar 
tänderna, säger hon.

Lägerledarna har gått en kurs i 
språkpedagogik. Peik Åström sä-
ger att l edarna försöker blanda de 
svenskspråkiga och finskspråkiga 
barnen så gott det går.

– Vi försöker aktivt para ihop oli-
ka barn och byta grupper så att bar-
nen ska få så stort utbyte som möj-
ligt, säger han.

Hur stor effekt har ett fem dagars 
läger på barns språkinlärning?

– Vi tror inte på under, att barnen 
lär sig flytande finska under fem da-
gar. 

– Men genom att umgås över språk-
gränserna så vänjer barnen sig att 
höra det andra språket. Språkmed-
vetenheten ökar när man får chan-
sen att leka med språken, säger 
A nna Slotte.
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Zakarias Lindell och Wilmer Lindell 
trivs på Natur & språklägret. 

Naturläger på Sommarö vaktstuga

• Ett naturläger med tvåvägs-
språkbad för barn i åldern  
8–10 år.
• Lägret är ett samarbete mellan 
miljöorganisationen Natur och 

MIljö, Helsingfors universitet  
och Luonto-Liitto.
• Lägret används i ett forsknings-
projekt om tvåspråkig fritids-
sysselsättning.

Lägerlivet går på två språk
• På naturlägret i Vallgrund möts barn över språkgränserna. 
Lägret är en del av ett forskningsprojekt om tvåspråkig fritid.

Selda Säiäs, Zakarias Lindell, Jeremi Kannonlahti och Viljam 
Källman leker ”Gäddan kommer”.

Ledaren Laura Oksanen ser på när Jeremi Kannonlahti, Niklas 
Kannonlahti och Valter Källman diskar.

Niklas Kannonlahti och Rasmus Konttinen borstar tänderna 
efter frukosten.


