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1 Taustaa

Eurooppa on sitoutunut monikielisyyteen ja kenties monikielisyys on ollut eri aikoina pikemmin sääntö
kuin poikkeus. Monikielisyydellä tämän luvun puitteissa sitä, että yksittäiset ihmiset osaavat ja käyttävät
ajoittain muitakin kieliä kuin äidinkieltään.

Tietokoneavusteinen kielenoppiminen (tai -opettaminen)eli CALL (Computer Assisted Language Lear-
ning) on laaja kenttä, nykyisellään laajempi kuin kieliteknologia ja se voisi kypsyessään koskettaa to-
della satoja miljoonia ihmisiä. Menetelmiltään CALL liittyy toisaalta soveltavaan kielitieteeseen, tieto-
koneavusteiseen (tai teknologia-avusteiseen) oppimiseen yleensä ja toisaalta kieli- ja puheteknologiaan
ja ihmisen ja koneen välisten käyttöliittymien teoriaan. On siis kyse erityisen monitieteisestä alueesta.

2 Tavanomainen tietokoneavusteinen kielenopiskelu

Nykyiset tietokoneet toteuttavat helposti multimediaa eli tekstiä, paikallaan olevaa kuvaa ja liikkuvaa ku-
vaa sekä ääntä. Monet tietokoneavusteisen kielenopiskelun ohjelmat hyödyntävätkin näitä ominaisuuk-
sia. Silti voidaan sanoa, että pelkkä multimedia ei tee vieraan kielenopiskelusta erityisen tuloksellista tai
mielekästä. Parhaimmillaan sen avulla jäljitellään kirjekurssia siten, että oppilas saa luettavan ja kuun-
neltavan materiaalin postilähetyksen sijasta tietokoneohjelmalta. Videonauhakasetin sijasta ohjelma voi
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suoraan näyttää oppilaalle liikkuvaa kuvaa tietokoneen ruudulla ja soittaa siihen liittyvää puhuvaa tieto-
koneen kaiuttimista tai kuulokkeista.

Muita tavanomaisia tietokoneavusteisia kielenopiskelumenetelmiä ovat erilaiset sähköpostin ja keskus-
teluryhmien käyttöön perustuvat sovellukset tai tietokonepohjaisen videoneuvottelutekniikan hyödyntä-
minen.

3 Ymmärtävämpää kielenopiskelua kieliteknologian avulla

Meidän kannaltamme on tärkeää otta esille se, että kieliteknologian avulla tietokone voidaan saada ene-
nevässä määrin ymmärtämään ainakin kielen rakennetta ja sääntöjä ja tätä tulisi voida käyttää kielenopis-
keluohjelmissa hyödyksi. Järjestelmän tulisi voida antaarakentavaa ja oikein kohdennettua palautetta, ei
ainoastaan ”oikein tai väärin”. Järjestelmän tulisi tunnistaa esimerkiksi, mitä sääntöjä opiskelija jo hal-
litsee ja missä hän tarvitsee vielä lisää harjoitusta. Oppilaan osin oikeista mutta osin virheellisistä tuo-
toksista pitäisi tunnistaa, mitä oppilas on yrittänyt ilmaista ja neuvoa häntä tilanteen ja tarpeen mukaan
valikoivasti. Jos esim. ulkomaalainen opiskellessaan suomea tuottaisi taivutusmuodon:

kaupaissa

kun tarkoitus olisi tuottaakaupoissa, voisi ohjelma havaita, että oppilas osannee inessiivin jaastevaihte-
lun, muttaa-loppuisen substantiivin vartalonlopun vokaalivaihtelutarvitsee vielä selitystä ja harjoitusta.
Sopivilla kieliteknologian malleilla tällaista analyysiä voidaan tehdä melko yleisesti ilman, että oppima-
teriaalin laatijan pitäisi yrittää luetella etukäteen mahdollisia virhetuotoksia selityksineen.

Varmaan perinteisessäkin kielenopetuksessa, tapahtuipase luokassa, kirjekurssina tai tietokoneohjelman
tukemana, oppilaasta ja hänen taidoistaan hahmotetaan jonkinlainen malli. Kieliteknologian avustama
kielenoppiminen tarjoaa lisää mahdollisuuksia mallintamiselle. Se lisää myös mahdollisuuksia tehdä
havaintoja siitä, miten opiskelija edistyy mallinsa suhteen.

Kieliteknologian menetelmillä voidaan tunnistaa oppilaan tekemiä kielivirheitä. Oikeinkirjoitusvirhei-
den tunnistaminen ja korjausehdotuksten teko ovat läheistä sukua kirjoittajan apuvälineinä tunnetuille
työkaluille. Kieliopin tarkistus (grammar checking, grammatikkontroll) on myös käyttökelpoinen väline
aloittelevalle kielenopiskelijalle. Kerrotaan, että oppilaat mieluusti kokeilevat tällaisella ohjelmalla teks-
tiään ennen, kuin antavat sen opettajalle arvosteltavaksija tarkastettavaksi. Tietokoneohjelma on huo-
maavainen ja siltä saa nopeasti palautteen, josta usein on hyötyä. Opettajaa ohjelma ei tietenkään korvaa,
mutta useinkin parantaa opiskelun tehoa.

Vieraskielistä tekstiä lukemalla oppii kieltä. Lukemistaja siitä oppimista voi tehostaa kieliteknologisilla
apuvälineillä. Vieraan kielen sanaston puutetta voidaan paikata Locolex-hankkeen kaltaisilla välineillä.
Siinä yhdistetään kolme komponenttia:

• kaksikielinen sanakirja, joka antaa tekstissä esiintyville sanoille käännöksiä lukijan äidinkielelle,
jos tarvetta on,

• morfologinen jäsennin, joka palauttaa tekstissä olevan saneen perusmuotoonsa, jotta haku sanakir-
jasta onnistuisi sekä

• sanan alamerkityksen päättelyohjelma, joka laskee saneenympäristön perusteella todennäköisyyk-
siä hakusanan eri alamerkityksille kyseisessä kontekstissa, jonka perusteella vaihtoehtoisista kään-
nöksistä voidaan tarjota ensimmäisenä se, joka on luultavimmin oikea.

Käyttäjä tietenkin lukee tekstiä ilman sen kummempia pysähdyksiä niin kauan kuin ymmärtää. Usein
jopa neuvotaan käyttäjää lykkäämään haluaan käyttää sanakirjaa siinä toivossa, että asiayhteys paljastaa
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merkityksen ja vasta koko virkkeen lukemisen jälkeen palattaisiin mahdollisiin ongelmasaneisiin. Var-
sinainen käännösten näyttäminen käynnistetään sitten esim. napsauttamalla hiirtä tuntemattoman saneen
kohdalla. Tampereen yliopiston koordinoima iEye-niminenhanke vie teeman vielä askelta pidemmälle
yhdistämällä yllä mainitut tekniikat silmänliikkeeiden tunnistimeen, jolloin katseen pysähtyminen tiet-
tyyn saneeseen havaitaan ja se laukaiseen käännösten tarjoamisen, (ks. http://www.cs.uta.fi/research/hci/ieye/)

Locolexin jatkohanke, Glosser-projekti tuotti hollanninkielisille välineitä ranskankielisten tekstien luke-
misen helpottamiseksi, (ks. mm. http://odur.let.rug.nl/glosser/Publications/webgloss.ps).

4 Oppimateriaalien tuottaminen kieliteknologian avulla

Kielitieteellistä tietojenkäsittelyä on kauan käytetty kielentutkimuksen ja kielenopetuksen oppimateriaa-
lien valmistamisen tukena. Tyypillisiä perinteisiä apuvälineitä ovat olleet taajuussanakirjat, joiden avulla
voidaan valita oppimateriaaliin keskeisintä ja tarpeellisinta sanastoa. Näistä listoista tulee käyttökelpoi-
sempia, jos morfologinen jäsennin on käytettävissä ja vieläkin käyttökelpoisempia, jos lisäksi käytettä-
vissä on tulkintoja yksiselitteistävä ohjelma (part of speech tagger, morphological disambiguator).

Joskus käytettävissä ei ole sanakirjaa. Silloin outojen sanojen merkityksistä voi saada selkoa ns. konkor-
danssien avulla. Konkordanssi on jo kauan tunnettu tapa listata jonkin tekstin kaikkien saneiden esiinty-
mät aakkosjärjestyksessä esiintymisyhteytensä kera. Usein saman sananmuodon esiintymät kohdistetaan
alekkain siten, että aakkostettu sananmuoto on samalla kohdalla sivua (ns. KWIC eli keyword in context
-konkordanssi). Joskus konkordansseja työstetään morfologisen jäsentimen avulla sellaiseksi, että saman
hakusanan eri sananmuodot aakkostaan yhteen ja varustetaan hakusanalla eli lemmalla. Tätä kutsutaan
lemmaukseksi (lemmatization).

Tiedon jalostamiseksi kutsutaan sitä, kun laajemmista tietomassoista eristetään tarkoitukseen hyödyllisiä
osia, joita tarvittaessa vielä muokataan tarkoitukseen soivammiksi. Tietomassoina voivat toimia Inter-
netistä hakukoneella löydettävissä olevat tekstit ja valikointi voidaan tehdä kieliteknologisin kriteerein
ja välinein. Prosessissa voidaan käyttää tiedonhausta tuttuja välineitä, joista mm. tekstin tiivistämisellä,
indeksoinnilla, termien tunnistamisella ym. on käyttöä.

5 Kaksikieliset korpukset

Kaksikieliset tekstit voivat olla kielenoppijalle vielä hyödyllisempiä kuin yksikieliset. Ennen tietokonei-
den aikaa julkaistiin kirjoja, joissa kunkin aukeaman toisella sivulla oli alkukielinen teksti ja toisella si-
vula sen käännös. Tietokoneiden aikana tätä kutsutaan kohdistamiseksi (alignment) ja teksti kohdistetaan
sivujen sijasta kappaleittain tai virkkeittäin, ellei sitäkin pienempinä yksiköinä.

Kohdistetutu kaksikieliset korpukset olisivat kullan arvoisia välineitä kielenoppijalle.

6 Puheteknologian mahdollisuudet kielenoppimisessa

Opittavaan kieleen liittyy paitsi sen kirjoitettu muoto, myös sen ääntämys. Puhesynteesi voisi auttaa
muuttamaan tekstiä kuultavaan muotoon ja vuorovaikutteisissa kielenoppimiseen liittyvissä järjestelmis-
sä sitä ilmeisesti tarvitaan.

Kun oppilas harjoittaa vieraan kielen ääntämystä, voidaanpuheentunnistusta käyttää ohjaamaan ääntä-
mystä tavoiteltuun suuntaan. Tunnistin voisi esimerkisi olla harjaannutettu tunnistamaan oman kielen
mukaisille puutteellisille ääntämyksille ja oikeille ääntämyksille rajatulla sanastolla. Oppilaan harjoitel-
lessa tunnistin sitten luokittelee tuotoksen joko oikeaksi tai ennakoidunlaiseksi vääräksi ja antaa asian-
mukaista palautetta.
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7 Johtopäätöksiä

Kielenoppimisella ja kieliteknologialla pitäisi olla paljon enemmän yhteistä kuin käytännössä on vielä
toteutettu. Ollakseen hyödyllistä kieliteknologisen tietokoneavusteisen kielenopetuksen ei tarvitse olla
täydellistä eikä edes yhtä hyvää kuin ihmisopettajan tarjoama opetus. Tietokoneet ovat halpoja, uupu-
mattomia ja hienotunteisia ja niitä on laajalti saatavissa. Riittää siis, että CALL-menetelmien käyttämi-
sestä on hyötyä siten, että niiden käyttäminen tuottaa parempia tuloksia kuin se, että niitä ei käytetä.

Joka tapauksessa tällä alueella pitäisi olla valtava potentiaali, koska se koskettaa hyvinkin suurta osaa
maailman väestöstä.
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