Norgesuniversitetet
Prosjektmidler – Underveisrapport
P88/2011 – Interaktiv samiskopplæring på Internett

Innleveringsfrist: 20. april 2013

Kontaktperson

Kontaktperson 2

Lene Antons en
Fors ker
77 64 65 19 / 410 21 011
lene.antons en@uit.no

Trond Tros terud
profes s or
77644763 / 95070140
trond.tros terud@uit.no

Relevante nettadresser
http://giellatekno.uit.no/ped/univ-oahpa.html
Øvrige nettadres s er:
Om pros jektdeltakerne
Kurs materialet

Studietilbud som utvikles
Studiepoeng

Nords amis k s om fremmeds pråk bachelor

75,0

Fagområde
Hjemmes ide

Status og fremdrift
I 2012 har vi gjort de fles te av de planlagte tilpas ninger i Oahpa-programmene. og den nye
Oahpa-vers jonen s om i 2011 var beta-vers jon, er nå blitt den offis iette Oahpa på ny url:
http://oahpa.no/davvi/ Den inneholder ogs å programmet s om i pros jektbes krivels en ble kalt
Cealkka, men s om nå heter Vas taS. Teks ta og Deepdict for modul 5. Dis s e er blitt fors inka, men
arbeidet er i gang og vi regner med at de blir implementert i løpet av våren 2013.
Både Oahpa og modulene på http://kurs a.oahpa.no/, er uten uit i tittelen, for å gjøre det
høveligere for andre undervis nings ins titus joner å bruke netts tedene. Nettordbok for s amis knors k og s amis k-fins k er intregrert i netts idene for modulene, og s tudentene kan dermed bare
klikke på ord for å få dem overs att. Vi har ogs å gjort det mulig å integrere ordbøkene i hvilken
s om hels t netts ide via en plugin-funks jon. Se http://s anit.oahpa.no/ Dette gjør det enklere å
bruke autentis ke teks ter på internett i undervis ninga, i tillegg til at det er et tilbud til alle s om
ikke kan s amis k veldig godt.
Vi har fått til et innloggings s ys tem s om er felles for kurs a og Oahpa-programmene, og
innlogging kan ogs å gjøres via google eller facebook. Men alt materialet kan brukes uten
innlogging ogs å.
Vi har hatt s amarbeid med 7 s pråks entre/pros jekter, ett av pros jektene er avs lutta, s å nå er
tallet 6. Og vi har i 2012 arrangert to 2-dagers works hoper med s amarbeids partnerne, i tillegg
til en works hop i januar 2013, og vi har planlagt en works hop høs ten 2013.
Modul 1, 2 og 4 er utvikla og fleks ible kurs er allerede arrangert med dis s e modulen. Modul 1
(20 s tp) er utprøvd hele 7 ganger og tilbakemeldinger fra lærere og s tudenter er s vært pos itive.
Modul 2 er utprøvd en gang tidligere, og våren 2013 i bruk av to s tudentgrupper.
Modul 3 er under utvikling og utprøving med en s tudentgruppe våren 2013. Den s kal ogs å gis
høs ten 2013.
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Modul 5 er under arbeid. En del programmerings arbeid i forbindels e med denne (Teks ta og
Deepdict s om er nevnt lenger opp), er blitt fors kjøvet til 2013.
I 2012 har vi deltatt pres entert fors kjellige s ider av pros jektet på flere konferans er og
works hoper, både for s amer, andre univers itets ans atte og på faglige konferans en
internas jonalt. En vitens kapelig artikkel er publis ert, fire er under arbeid. Det s om gjens tår av
formidlings delen er s kriving av artikler i fagblad for de s om undervis er i s pråk på univers iteter
og høgs koler.

Læringsressurser
http://kurs a.oahpa.no/ - her er modulene 1-4. De kan brukes uten innlogging, men ved
innlogging kan s tudentene kommunis ere med læreren og publis ere eget materiale.
http://oahpa.no/davvi/ - her er den nye vers jonen av Oahpa (med utvidels er gjort i under
arbeidet med NUV-pros jektet). To nye delprogrammer er ennå ikke implentert, men det s om er
gjort, er tes tet og i bruk.
http://s anit.oahpa.no/ - her er den digitale ordboka s om ble utvikla for kurs modulene, men s om
ogs å er lagt ut til åpent bruk og utvida med en plugin-funks jon s om gjør at den kan brukes ogs å
på andre internetts ider enn kurs s idene.

Samarbeid
Type s amarbeid:

Med andre læres teder i Norge
Med andre læres teder i utlandet
Samarbeid med universiteter i Finland:
Vi hadde deltakels e fra Univers itetet i Hels ingfors på works hop i Troms ø 2-3. februar 2012, og vi
hadde møte med de s om undervis er i s amis k ved Univers itetet i Oulu 3. oktober 2012. Vi har
inkudert s pråklig materiell (ordlis ter) fra kurs ene ved de fins ke undervers itene i Oahpaprogrammene, og vi har fått overs att og tilpas s a modul 1 til fins k i s amarbeid med univers itetet
i Hels ingfors . Vi har ogs å laget en s amis k-fins k-s amis k ordbok på grunnlag av de nevnte
ordlis tene og en databas e Fors kings centralen för de inhems ka s pråken i Hels ingfors . Ordboka
inneholder nes ten 11.000 ord og er integrert i kurs materialet på s amme måte s om s amis knors k ordbok er. Ordboka er ikke finpus s et i s amme grad s om den for s amis k-nors k, noe s om
univers itetene i Finland s om evt. må gjøre.
Samarbeid med språksenter i Sverige:
Vi hadde ikke planlagt s amarbeid med ins titus joner i Sverige, men i 2013 har vi hatt møte med
OVDDOS-pros jektet s om bes tår av Gáis i s pråks enter og Sámij åhpadus guovdás j i Jokkmokk i
Sverige. Sis tnevnte øns ker å tilpas s e Modul 1 til bruk i Sverige, og vil ogs å bidra til at s vens k
s kal kunne brukes s om metas pråk i Oahpa.
Samarbeid med språksentre i Norge:
Vi har s amarbeid med følgende s pråks entre i Norge:
- Is ak Saba Senter, Nes s eby
- Gáis i s pråks enter, Troms ø
- Ás távuona giellagoahtie, Tennevoll
- Pors anger s pråks enter, Laks elv
- Språks enteret i Kåfjord, Samuels berg
- Verddepros jektet i Kvænangen kommune, Burfjord
Faglærerne har deltatt på pros jektets works hoper 2-3. februar 2012, 16-17. augus t 2012 og 1617. januar 2013. Språks entrene arrangerte tils ammen 6 kurs i 2012 hvor s tudentene kunne ta
eks amen ved UiT. Flere kurs er i gang våren 2013, og det er ogs å planer for høs ten 2013.

Kunnskapsutvikling og formidling
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Vi har hatt fors kjellige typer foredrag og publikas joner i 2012. Linker til publikas joner og
pres entas joner her http://giellatekno.uit.no/ped/nudoc/gaskkusteapmi.html .
Om prosjektet som sådant:
(de førs te på lis ta her ble ogs å nevnt i forrige underveis rapportering, men s iden de er fra 2012,
s å er de med her ogs å)
Møte i Arbeids gruppe for s amis k s pråk og andre s amis ke fag og emner, Samis k
lærerutdannings region, Region 7, 19.01.12
Møte i Arbeids gruppe for teknologis tøttede og fleks ible utdannings tilbud, Samis k
lærerutdannings region, Region 7, 19.01.12
Seminar for Ins titutt for s pråkvitens kap ved UiT, 13-14.06.12
Pos ter: ICALL in decentralized language education (Konferans en EUROCALL 22-25.08.12 i
Göteborg)
Arbeids s eminar om IT-undervis ning i Nordens s pråk, 23-24.10.12 Lund hvor vi hadde
pres entas jon: Online Saami.
Vi har hatt vi hatt foredrag om deler av pros jektet, og muligheter for andre opplærings trinn å
bruke materiale og programmer s om er utviklet i pros jektet vårt:
Samiske læremidler på internett – og UiTs rolle i dette. på s eminar med s amis klærere
arrangert av Utdannings direktoratet og Fylkes mannen i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og
Finnmark: Vurderings kurs for s ens orer for s amis k s om førs tes pråk og andres pråk i
grunns kolen og videregående s kole. Troms ø, 14.-15. februar 2013.
Vi har ogs å holdt foredrag hvor formålet er å vis e muligheter for s amarbeid om nye pros jekter,
hvor man kan bygge på det s om er utviklet i pros jektet for nords amis k, på
Lules amis k konferans e i Jokkmokk i Sverige 16.-17.2.12

Om bruk av språkteknologi i språklæringsprogrammer:
Vår grunnide er at for morfologirike s pråk må man tilby lærings programmer for s tudenter hvor
de får trent på morfologi. Mye av det s om eks is terer, bygger på metodene for undervis ning i
engels k, s om har veldig lite morfologi. Det burde ogs å være unødvendig at læreren bruker tid
på å lage oppgavetyper s om kan lages enkelt ved hjelp av s pråkteknologi: Menyene gjør det
mulig for s tudenten/læreren å s kredders y oppgavene for s tudentens behov, og programmet
genererer 1000-vis av varianter av hver oppgavetype. I alle oppgavene får s tudenten øyeblikkelig
res pons på om s varet er riktig eller ikke, og han/hun kan ogs å få tips , og prøve på nytt
is tedenfor. Dermed kan s tudenten øve på ordbøyning, og læreren kan kons entrere s eg om
andre s ider av undervis ninga. Faktis k s å er oppgavene med bare fokus på bøying av enkeltord,
de mes t brukte av s tudentene. En artikkel om dette blir s nart publis ert:
Antons en, Lene, Ryan Johns on, Trond Tros terud, Heli Uibo (blir publis ert 22.5.2013):
Generating modular grammar exercises with finite-state transducers. 2nd works hop on NLP
for computer-as s is ted language learning. NoDaLiDa conference 2013. Vi vil ogs å ha muntlig
pres entas jon i Os lo 22.5.13
Vi har vis t fram våre løs ninger og fordi de er åpen kildekode og modulære, kan andre miljøer
benytte s eg av dem for å bygge opp lærings programmer for andre s pråk:
A modular system for porting advanced interactive programs to new, morphology-rich
languages (Konferans en EUROCALL 22-25.08.12 i Göteborg). Vi arbeider med en artikkel
bas ert på denne.
Vi har hatt foredrag/artikler om hvordan s pråkteknologi brukt i s pråklærings verktøy gjør det
mulig å lage løs ninger s om gir god automatis k res pons til s tudentene, med kommentarer ala
det en lærer ville gitt:
Vi har vis t at det er mulig å lage øvings oppgaver free-input (s tudenten s varer med en hel
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s etning og programmet kommenterer s etninga, både grammatikk og til en vis s grad innhold),
men ogs å at det er behov for å begrens e s tudentenes frihet til å forme s varet, for å få dem til å
forme mer komplis erte s etninger:
Free user input in a language learning program. (Konferans en EUROCALL 22-25.08.12 i
Göteborg – den ble vis t s om en live demons tras jon og det er ikke laget lys bilder), og en
artikkel:
Antons en, Lene (blir publis ert 22.5.2013): Constraints in a free-input QA-drill. 2nd works hop
on NLP for computer-as s is ted language learning. NoDaLiDa conference 2013. Det blir
muntlig pres entas jon i Os lo 22.5.13.
L2-s tudenter s kriver ofte former s om ikke blir fanget opp av et vanlig ordretteprogram, s iden de
er tilpas s a mors måls s krivere. Des s uten trenger s tudenten kommentar om hvorfor det blei feil,
om reglene s om ligger bak. For dette har vi prøvd ut en metode hvor vi legger til s ys tematis ke
s krivefeiltyper i automaten s om ligger bak oppgavene, og s krivefeilene er merket med tagger
s om gjør det mulig å gi en veldig nøyaktiv res pons til s tudenten:
Antons en, Lene 2012: Improving feedback on L2 misspellings – an FST approach.
Proceedings from works hop NLP for computer-as s is ted language learning, SLTC 25.10.12.
Linköping Electronic Conference Proceedings 2012, Volum 80. Hovedpunktene finnes ogs å
s om pos ter med s amme tittel.
En del av punktene i denne artikkelen ble pres entert på en annen
works hop under konferans en CALICO 12.06.12 i South Bend, Indiana: Adding grammatical
misspellings to the Finite state transducer in an ICALL system.
Om bruk av språkteknologi i digitale ordbøker for studentene:
Vi har kombinert våre ordbøker for L2 med vår morfologis ke analys ator og dermed inneholder
ordboka ikke bare grunnformen, men ogs å s tort s ett alle bøynings former og s ammens etninger.
Minoritets pråk er ofte i en s lik s ituas jon at det brukes mange unormerte former, men dis s e kan
man legge inn i automatene s lik at ordboka ogs å kjenner dem igjen. Man kan ogs å gjøre
ordboka tolerant overfor at det ikke s krives med riktig tas tatur (nords amis k har 7 boks taver
s om ikke finnes på s vens k/nors k/fins k tas tatur), ikke mins t fordi tas taturene ofte mangler på
mobiltelefoner og nettbrett. Opprinnelig implementerte vi ordboka i netts ida med
undervis nings materiell, men nå har vi laget en variant s om kan brukes på alle internetts ider.
Studentene kan bruke ordboka ved å s krive inn ordet, og da får de i tillegg til overs etting, og
informas jon om bøynings former. Ordboka kan ogs å brukes s om et bokmerke, og ved å
aktivis ere det, s endes teks ten på den s ida s tudenten les er, til ordboka s lik at han/hun kan klikke
på ordet rett i teks ten. Vi bruker gratis programmer og kombinerer dem med våre kildefiler og
vår morfologis ke analys ator. Denne løs ninga er bes krevet og evaluert i artikkelen:
Johns on, Ryan, Lene Antons en, Trond Tros terud (blir publis ert 23.5.2013): Using finite state
transducers for making efficient reading comprehension dictionaries. Proceedings of the
19th Nordic Conference of Computational Linguis tics .

Om studentenes mellomspråk og interaksjon med datamaskinen:
Vi har hatt foredrag hvor vi vis er at man kan fors ke på s tudentenes melloms pråk i programmer
ved at man logger s tudentenes bruk, begge var på konferans en Konferans en Learner Language,
Learner Corpora 5-6.10.12 i Oulu. Dis s e er ikke blitt artikler foreløpig. Men de vis er mulighetene
og loggen finnes der.
Trond Tros terud: Investigating morphological complexity by means of ICALL log data (om
morfologis ke øvinger)
Lene Antons en: Learner corpus from a free-form student response system (om s yntaktis ke
øvinger, og muligheten for å fors ke på s tudenter s om har nors k/s vens k vs . fins k s om L1)
Kunnskap om studentenes bruk av IKT
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Vi har s amla inn en del materiale for om kurs deltakernes og lærernes erfaringer og opplevels er
av materiellet og programmene, vi regis trerer ogs å s tudentenes bruk av programmene både i
logger og ved hjelp av Google Analytics . I 2012 brukte vi informas jonen til å forbedre
infras truktur, læres toff og programmer. I 2013 planlegger vi å inn mer s ys tematis k materiale
s om kan danne grunnlag for kunns kaps utvikling om s tudenters bruk av IKT.
Distribuerbar åpen kildekode og gjenbruk av ressurser
Aajege, s pråk- og kompetans es enter i Røros , er nå igang å omarbeide vår kurs modul 2 til
s ørs amis k, har planlagt tilpas s ing av kurs modul 1.
Vår ordbokløs ning (nevnt lenger opp) blei en s uks es s . Vi har laget denne type ordbok ogs å for
s ørs amis k, og nå er Kvens k ins titutt i gang med å lage s amme type ordbok for kvens k, og Kone
Foundation i Finland finans ierer s likt arbeid for 7 minoritets s pråk i Rus s land plus s livis k i Latvia.
Alt s om vi produs erer, er til enhver tid dis tribuerbar åpen kildekode.

Underveisrapport
Pros jektet «Interaktiv s amis kopplæring på Internett» s kal dekke univers itetenes kurs i
nords amis k s om fremmeds pråk (Univers itetene i Troms ø, Oulu og Hels ingfors ). Det arbeides på
to felt:
1) Utvikling av det nettbas erte lærings programmet Oahpa! til å dekke grammatikk og ordforråd i
univers itetenes kurs . Giellatekno ved Senter for s amis k s pråkteknologi ved UiT har utvikla
Oahpa!, ei programpakke s om tilbyr interaktiv trening i ordforråd, grammatikk og kommunikative
ferdigheter i nords amis k. Programmene har vært i bruk s iden 2009, men i forbindels e med
dette pros jektet, er programmene utvidet både når det gjelder oppgavetyper, ordforråd og
tilpas ninger til univers itets kurs ene.
2) Utvikling av et s ett av fleks ible kurs opplegg s om muliggjør s tudium for s tudenter utafor
campus , og nettkurs kombinert med s amlinger eller annen undervis ning.
Vi har s amarbeid med Univers itetene i Hels ingfors og Oulu for å tilpas s e modulene til fins ke
s tudenter. Modul 1 og den integrerte ordboka er ogs å på fins k. Oahpa-programmene har ogs å
fins k s om metas pråk og ordforrådet er tilpas s et undervis ninga ved dis s e to univers itetene.
Gjennom pros jektet har vi fått i gang et uts trakt s amarbeid med 5 s pråks entre og et pros jekt i
Norge s om dermed kan holde lokale kurs s om fører til univers itets eks amen. Dette s amarbeidet
er s vært vellykket.
Pros jektet er s kal dekke 75 s tudiepoeng, og er delt inn i 5 moduler. Status for arbeidet med
modulene:
- Modul 1 er ferdig og utprøvd med 1 s tudentgruppe i 2011, 6 s tudentgrupper i 2012 og 2
s tudentgrupper har allerede s tarta opp i 2013.
- Modul 2 er ferdig med 1 s tudentgruppe i 2011 og 3 s tudentgrupper har allerede s tarta opp i
2013.
- Modul 3 er under utvikling parallelt med at en s tudentgruppe følger kurs et dette s emes teret i
2013, en ny gruppe er planlagt for høs ten 2013.
- Modul 4 er i prins ippet ferdig, og ble brukt med en s tudentgruppe i 2012. Det gjens tår å legge
på nett noe av materialet s om ble brukt under kurs et.
- Modul 5: Denne modulen krever mye programmerings arbeid fordi den vil inneholde en
dependens ordbok s om henter informas jon fra teks tkorpus og programmet Teks ta-View, s om
gjør om teks ter på internett til grammatikkoppgaver. Dis s e vil bli ferdig i løpet av våren 2013.
Aajege, s pråk- og kompetans es enter i Røros , er nå igang med å tilpas s e modul 2 til s ørs amis k,
og de har planlegger ogs å å tilpas s e modul 1 til s ørs amis k.

Refleksjon
Vi har i dette pros jektet valgt å ikke bruke Fronter eller tils varende lærings plattform. Det er to
års aker til dette:
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1) vi øns ker at læremateriellet s kal være åpent tilgjengelig for undervis nings ins titus joner og
andre interes s erte
2) tilgangen til Fronter er begrens a til dem s om formelt er s tudenter ved univers itetet i Troms ø.
Vi s amararbeider med lokale s pråks enter, og på kurs ene deres er det ofte deltakere s om ikke
har rukket å s øke s eg s om s tudent. Ved å ikke bruke Fronter, kan vi likevel lage innlogging for
dem.
Vi bruker wordpres s s om publis erings plattform fordi det er gratis og open kildekode og det
finnes dermed mange plugins s om man kan ins tallere. Vi s å på en plugin s om har mange av de
s amme egens kapene s om Fronter har, men vi fant ut at læremateriellet ville bli pakket inn i et
mappes ys tem og ville ikke være s å s ynlig s om vi øns ker at det s kal være.
Sams krivings verktøyene var heller ikke s pes ielt gode. Is tedenfor oppfordrer vi s tudentene til å
bruke Google-programmer og Skype og Colledit til s ams kriving.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra s tudenter og lærere s om bruker modulene., bl.a. s ier
lærerne at de kan kons entrere s eg mer om å legge til rette for muntlig trening i
undervis nings tiden, fordi lærematerialet er organis ert i lærings s tier med forklaringer.

Budsjett og regnskap
I 2012 har vi brukt nes ten alt s om var buds jettert. Vi har frikjøpt en lærer i Troms ø kommune,
og regningen for hennes arbeid kommer s om refus jons krav i 2013. I s tedenfor å
holde arbeids møter i Hels ingfors og Oulu s om opprinnelig buds jettert, valgte vi å invitere
lærerne der til Troms ø. En lærer ved univers itetet i Hels inki deltok på works hop i Troms ø.
Læreren fra Univers itetet i Oulu kunne ikke delta, og vi hadde derfor arbeids møte med lærerne
der da vi var i Oulu i forbindels e med en konferans e. I s tedenfor brukte vi reis epengene til et
arbeids møte og deltakels e på Eurocall 2012 i Göteborg.
Vi har deltatt på flere konferans er, og utgiftene til dis s e er blitt dekket over vårt ordinære
reis ebuds jett.
I 2011 ble det igjen noe penger s om vi bruker ved å forlenge programmererens arbeid i 2013
for å få implementert to delprogrammer for modul 5.
Buds jett og regns kap:
buds jett-underveis rapport.xls
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