Kjære representanter for Oslo kommune, styret i Kunnskap Oslo og alle gjester,
Det er med stor glede og stolthet jeg mottar Kunnskap Oslos forskningspris i dag. Det
oppleves som en viktig anerkjennelse av et langvarig arbeid i språkets tjeneste.
Jeg har fått denne prisen for to arbeider som henger nøye sammen.
Det ene, forskningsartikkelen, er basert på dataene som barn og unge i Oslo og resten av
landet, samlet inn da vi inviterte dem til å være språkforskere. Her fant de unge
språkforskerne at barn og unge ønsker å lære flere språk, og de ønsker å lære språk tidligere
enn det de gjør i dag. De fant også at mange barn og unge, og særlig i Oslo, allerede kan flere
språk, og som bare i liten grad er synlig og i bruk i klasserommet. Det er med andre ord et
stort potensial for at vi kan utnytte elevenes språklige kompetanse i større grad enn det vi
gjør for å stimulere læring og kunnskap om språk.
Dataene fra de unge språkforskerne stilte vi så ut, sammen med mye annet
forskningsmateriale i utstillingen Oslo sier på Oslo Bymuseum i Frognerparken. Oslo sier ble
åpnet av stortingspresidenten i mai 2016, og etter at den var blitt forlenget to ganger, tok vi
den ned i april i år. Den ble forlenget rett og slett fordi den hadde så høye besøkstall. Ifølge
Bymuseet, er den sett av mer enn 150 000 – og det er nesten en tredjedel av Oslos
befolkning  Den har særlig nådd ut til mange skoleklasser.
I tilknytning til utstillingen lagde vi også noe som het Språksalongen. Dette var et
arrangement på Bymuseet der publikum annenhver måned ble invitert til forskningsbaserte
foredrag, debatter, byvandringer og forfattersamtaler.
Som dere forstår har dette arbeidet ikke vært mulig uten en lang rekke personer og
institusjoner. Jeg vil særlig takke Ingunn Indrebø Ims ved Universitetet i Sørøst-Norge og Else
Ryen ved MultiLing Senter for flerspråklighet . Else Ryen var min makker da vi jobbet med de
unge språkforskerne. En stor takk til dem og til alle de unge som deltok. Utstillingen er
utviklet, produsert og designet av Ingunn Ims og undertegnede, i samarbeid med Tommy
Sørbø og Tank Design. Den er finansiert av MultiLing Senter for flerspråklighet ved Institutt
for lingvistiske og nordiske studier, UiO, i samarbeid med Bymuseet og Språkrådet. Takk til
alle bidragsyterne ved de tre institusjonene og en særlig takk til administrativ leder ved
MultiLing, Mari Otnes, for enestående arbeid med økonomi og budsjett.
På vegne av alle som gjorde dette mulig, tusen millioner takk for denne flotte
anerkjennelsen. Den gir meg og mange andre inspirasjon og pågangsmot til å fortsette
arbeidet med å forske på og å spre kunnskap om språk, om flerspråklighet, om holdninger til
språk, om hvordan språk henger sammen med identitet, og ikke minst hvordan språk brukes
for å stenge mennesker ute eller for å inkludere dem.
Tusen takk! Lær språk, bruk språk, SE språk. Ta vare på språkene og hverandre.
Riktig god sommer!

