
 

Stor konkurranse – spra k i ditt liv! 
 
Konkurranse i språkåret 2013 - bidra med ny kunnskap om 
dagens språk i Norge, og vinn en stor bokpakke til klassen! 

Nasjonalbiblioteket inviterer alle elever på 5.-10 trinn og elever 

på videregående skole til å delta i en konkurranse om språk, der 

vinnerbidraget vil utgjøre en del av bibliotekets store 

språkutstilling høsten 2013. Elevene kan delta med enkeltbidrag, 

gruppebidrag eller klassebidrag, og konkurrerer med jevngamle 

elever i hele landet. 

Nasjonalbiblioteket skal være nasjonens hukommelse. Med sin 

samling av blant annet bøker, aviser, tv, radio og film er 

Nasjonalbiblioteket Norges største arkiv om språk. Men vi har lite 

kunnskap om hvordan vi snakker og skriver i hverdagen vår. 

Derfor oppfordrer vi elever i hele landet til innsamling av 

språkene de møter i sitt liv! 

Tema for konkurransen er språk og identitet, og elevene skal 

dokumentere de ulike språkene og dialektene de møter i 

hverdagen. Med "språk" mener vi ikke bare språk som norsk, 

samisk, tegnspråk eller urdu, men også språkformer som 

ungdomsspråk, politikerspråk, språk i musikk - eller kroppsspråk! 

Det er opp til eleven hva de definerer som språk. 

Vinnerbidragene blir en del av språkutstillingen høsten 2013, men 

alle innsendte bidrag går inn i Nasjonalbibliotekets samling. 

Bidragene vil også legges ut på Nasjonalbibliotekets nettsider. 

Konkurransen bidrar dermed til å dokumentere det språklige 

mangfoldet i Norge i 2013. 

I samarbeid med de nasjonale sentrene for flerkulturell 

opplæring, fremmedspråk, matematikk, nynorsk og samisk har 

Nasjonalbiblioteket utarbeidet oppgaver for mellomtrinnet og 

ungdoms- og videregående trinn. 



 
Mellomtrinnet på barneskolen – vær en språkdetektiv! 

Elevene kan velge mellom følgende oppgaver: 

 Vis 24 timer i ditt liv: hvilke språk møter du og i hvilken 

sammenheng? 

 Gå hjem og finn ulike språk - på ulike ting i huset, på bøker, 

filmer, plakater, eller på helt andre ting, og vis oss hva du 

finner. 
Elever på mellomtrinnet konkurrerer mot andre elever på 
mellomtrinnet i hele landet. 
 
Ungdomsskole – språk i ditt liv  
Elevene kan velge mellom/kombinere følgende oppgaver: 

 Finn forskjellige dialekter/språk som du møter i hverdagen 

din, i familie, nærmiljøet, lokalt... 

 Dokumenter 24 timer i ditt liv: hvilke språk møter du og i 

hvilken sammenheng? 

 Finn ulike språk hjemme hos deg selv - på produkter, bøker, 

filmer, musikk, m.m. 

 Dokumenter språk i ungdomsmiljøer. Hvilke ord bruker du 

eller vennene dine nå - og for et år siden? Kan du 

sammenligne med slanguttrykk fra dine foreldre eller andre? 

 Hvor bruker du skriftspråk? På skolen, på Facebook, mobilen, 

m.m. Hvilke ord bruker du bare i skrift og hvilke bare 

muntlig? 
Elever fra ungdomsskolen konkurrerer mot andre elever på 
ungdomsskoler i hele landet. 
 
Videregående trinn – språk i ditt liv 

Elevene kan velge mellom/kombinere følgende oppgaver: 

 Finn forskjellige dialekter/språk som du møter i hverdagen 

din, i familie, nærmiljøet, lokalt... 

 Dokumenter 24 timer i ditt liv: hvilke språk møter du og i 

hvilken sammenheng? 

 Finn ulike språk hjemme hos deg selv - på produkter, bøker, 

filmer, musikk, m.m. 

 Dokumenter språk i ungdomsmiljøer. Hvilke ord bruker du 

eller vennene dine nå - og for et år siden? Kan du 

sammenligne med slanguttrykk fra dine foreldre eller andre? 



 Hvor bruker du skriftspråk? På skolen, på Facebook, mobilen, 

m.m. Hvilke ord bruker du bare i skrift og hvilke bare 

muntlig? 
Elever fra videregående trinn konkurrerer mot andre elever på 
videregående trinn i hele landet. 
 
Format for bidragene 

Bidragene kan leveres i ulike formater: tegning, collage, bilde og 
film, digital fortelling, lydopptak - det er kun fantasien som setter 
grenser! Men husk regler for personvern og opphavsrett. 
 
Kompetansemål 

Oppgavene lar seg enkelt knytte opp mot ulike kompetansemål i 
alle fag på alle trinn. I alle fag er refleksjon rundt et gitt emne 
viktig, bruk av ulik kommunikasjonsteknologi på flere nivåer, 
presentasjon av et emne for en bestemt målgruppe, samt bruk av 
kilder med tanke på personvern og opphavsrett ("nettvett"). 
 
En fagjury skal vurdere alle innsendte bidrag, og de 
vurderes etter følgende kriterier: 

 Originalitet 

 Ny informasjon om språk 

 Kreativitet 

 Tilrettelegging: Bidraget må være tilrettelagt for egen 

aldersgruppe 
 
Om personvern og opphavsrett 

Når du eller din klasse skal levere et bidrag i konkurransen, må 

dere ta hensyn til personopplysningsloven og lov om opphavsrett. 

Personopplysningsloven sier kort oppsummert at du ikke kan gi 

videre opplysninger om enkeltpersoner uten deres samtykke - 

eller samtykke fra deres foresatte om de er under 15 år. 

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en 

enkelt person, som for eksempel navn, telefonnummer og alder - 

men også fotografi/ bilde, lydopptak og filmopptak! 

Lov om opphavsrett sier at du ikke kan gjengi andres arbeid 

(åndsverk) uten deres tillatelse. For eksempel kan tekst, 

malerier, fotografier, musikk, film og muntlige presentasjoner 

være åndsverk.  

  



Dersom et bidrag består av en power-point-presentasjon med 

bilder og musikk, må man ha bedt om lov til å bruke dette fra 

den som har laget bildene og komponert musikken først. 

 
Praktisk informasjon 

20. mars: Ny, utvidet frist for innlevering av bidragene 
April: Kåring av tre vinnere innenfor for mellomtrinn, 
ungdomsskole og videregående skole. Vinnerbidragene blir del av 
utstillingen, og klassen får en bokpakke. 
 
Send bidragene til 

 

Nasjonalbiblioteket 

Att: Johanne Ostad 

Postboks 2674, Solli 

0203 Oslo 
Eller på e-post til sprakar@nb.no 

 

Utstillingen om språk vil åpne 26. september 2013 i Oslo, 

samtidig med nettutstillingen. Målgruppen er ungdomsskole og 

videregående. Det vil bli utarbeidet undervisningsopplegg som 

fungerer både med og uten utstillingsbesøk. 

 

Ta kontakt om noe er uklart! 
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