
Juryens begrunnelse: 
 
Bente Ailin Svendsen er nominert for artikkelen “The Dynamics of Citizen Sociolinguistics” 
og for utstillingen “Oslo sier”, som er blitt til i samarbeid mellom forskningssenteret 
MultiLing ved Universitetet i Oslo og Bymuseet. Artikkelen diskuterer medborgervitenskap 
(citizen science) som metode og viser hvordan den kan øke relevansen til sosiolingvistisk 
forskning. Kombinasjonen av forskning og formidling rundt talespråk og flerspråklighet som 
et sentralt tema innen byutvikling er kreativ og nyskapende. Forskningsarbeidet og de 
tilhørende formidlingsaktivitetene befrukter hverandre gjensidig. 
 
Det nominerte forskningsarbeidet svarer direkte på flere punkter i utlysningsteksten. Temaene 
befolkningsvekst og inkludering og flerkulturelt fellesskap er sentrale for å forstå den 
språklige virkeligheten i Oslo. Språk er også sentralt som en kulturell drivkraft i 
byutviklingen.  
 
Valget av medborgerforskning som metode gjør det svært naturlig å bygge videre på 
forskningen gjennom en formidlingsform som har bred appell og i seg selv er inkluderende. 
Denne kombinasjonen styrker forskningens gjennomslagskraft og relevans for Oslo 
kommune. 
 
Utstillingen formidler forskning på talespråk og utvikling av Oslo-språk gjennom tidene og 
har nådd ut til et stort antall besøkende på Bymuseet. Utstillingen synliggjør det språklige 
mangfoldet i Oslo og viser hvilken sentral rolle språk spiller i osloborgeres hverdag. 
 
Utstillingen har en tett tilknytning til forskning som involverer skoleelever aktivt i utforskning 
av talespråk og flerspråklighet i Oslo. Utstillingen legger til rette for at elever kan delta og 
gjennom ulike sanser bli kjent med byens språk. Utstillingen går i dialog med 
kompetansemålene i norsk for 10. trinn og et besøk er dermed et naturlig utgangspunkt for 
videre arbeid med disse problemstillingene i klasserommet. 
 
Både skoleelever og andre publikumsgrupper har dessuten kunnet delta på kulturtilbudet 
«Språksalongen», som har hatt forelesninger, bokbad og debatter om temaer tett knyttet til 
forskning på talespråk og flerspråklighet i Oslo. 
 
Juryen mener derfor at Bente Ailin Svendsen er en verdig vinner av Kunnskap Oslos pris for 
beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2017. 


