
Lær samisk med språkteknologi

Samisk har mye morfologi, og det kreves derfor trening 
for å kunne bøye ordene godt nok til en flytende samtale. 
Datamaskinen hjelper eleven å trene på ord og å bøye 
dem, og eleven kan også forme egne setninger i dialoger 
og få tilbakemelding på språklige feil. Datamaskinen 
lager selv varianter av noen av oppgavene. Dermed vil 
eleven kunne bruke programmene på nytt og på nytt.

Språklæringsprogrammet OAHPA! er laget av Senter for 
samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø, og er 
et supplement til undervisninga på skolen og universi-
tetet. 

Vasta og Sahka lar eleven formulere sine egne 
svar. Analysatoren inneholder 100.000 ord/navn 
og kan dessuten bøye dem. Maskinen analyser 
setningen og legger til feilflagg og navigerings-
flagg. 

Navigeringsflagget gir semantisk informasjon, 
f.eks. om svaret er positivt eller negativt, eller om 
det inneholder informasjon som skal lagres, slik at 
maskinen kan bruke elevens navn og informasjon 
om bosted eller bilmerke i et spørsmål eller en 
kommentarer.  

I eksemplet til venstre er spørsmålet: “I hvilket 
rom setter vi TVen?” Svaret vil være bestem-
mende for hva som skjer videre. Forslaget om å 
plassere TVen på do, gir flagget &dia-hivsset, som 
gjør at svaret i dialogen blir “Det er ingen god ide. 
Prøv igjen!”  
 
Når eleven svarer på spørsmål alder, vil maskinen 
navigere til en passende grein av dialogen. F.eks. 
vil man ikke spørre en person under 18 år om hun 
har bil.

Maskinen gir tilbakemelding om grammatiske feil. 
I det tredje spørsmålet i dialogen til venstre, spør 
maskinen: “I hvilket rom skal vi sette TVen?” 
Eleven svarer Moai bidje TV hivssegis ("Vi setter 
TVen på do."), med lokativformen hivssegis 
istedenfor den korrekte illativformen hivssegii.

Maskinen analyserer sprøsmålet og svaret og 
setter på et feilflagg (&grm-missing-Ill) fordi 
spørsmålet krever at svaret skal være i illativ.

Feilflagget aktiverer en tilbakemelding på det 
språket som er valgt (i dette eksemplet er det 
norsk), og eleven får meldinga Svaret burde 
inneholde en illativ.

Hvis eleven ikke har bøyd ordet riktig i øvingene, kan hun 
be om hjelp og prøve en gang til istedenfor for å få det 
riktige svaret med en gang. Meldinga formes på grunnlag av 
en kombinasjon av informasjon i leksikonet til venstre, og 
selve bøyingsoppgaven. 

Ovenfor er den første delen av en dialog i Sahka om 
å møblere en leilighet. Nedenfor er analysen av det 
tredje spørsmål/svar i dialogen. 

Interaktive dialoger med eleven

Programmene har en del felles ressurser, f.eks. et leksikon 
og en automat som brukes til å lage bøyningsformene som 
kommer til syne i programmene. I leksikonet er det 
informasjon om dialektvariasjon, semantiske klasser og 
bøying.

Leksikonet

Feil bøying?

Grammatiske feil

Navigering

Bøy monni i illativ.    (Riktig svar er monnái .)
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