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utgångspunkter (1)

I två delvis olika utgångspunkter:
1. språklig mångfald är värdefull (bland annat

grundläggande EU-värdering)
2. tillgänglighet (bl.a. oavsett språk)



utgångspunkter (2)

I META-NETS:s språkrapporter jämför dagens
IT-revolution med uppfinningen av
boktryckarkonsten,

I som befrämjade uppkomsten av standardspråk,
I men på andra språks och språkformers

bekostnad

I på samma sätt riskerar många språk idag att
drabbas av ”digital utrotning”

I om de inte är förberedda för dagens villkor,
I men grundinsatsen är högre idag än på

Gutenbergs tid



utgångspunkter (3)

I det framväxande kunskaps- och
informationssamhället

I har en framträdande språklig komponent;
I (mänskligt) språk är vår naturliga

kommunikationsform
I språket är den dominerande

informationsbäraren (”ostrukturerad”
information)



utgångspunkter (4)

The old quip attributed to Uriel Weinreich [egentligen Max
Weinreich /LB], that a language is a dialect with an
army and a navy, is being replaced in these
progressive days: a language is a dialect with a
dictionary, grammar, parser and a multi-million-word
corpus of texts – and they’d better all be computer
tractable. When you’ve got all of those, get yourself
a speech database, and your language will be
poised to compete on terms of equality in the new
Information Society.

(Nicholas Ostler, ordförande för
Foundation for Endangered Languages)



språkteknologi och språkresurser

I språkteknologi är informationsteknologi som
låter datorsystem hantera språk på ett
”mänskligt” sätt:

I läsa texter och förstå och sammanfatta deras
innehåll

I skriva ner tal (eller teckenspråk) i realtid
I läsa upp skrivna texter
I översätta (text, tal eller teckenspråk) från ett

språk till ett annat
I söka fram dokument (text, tal, video) som

innehåller viss information
I föra ett uppgiftsinriktat samtal med

datoranvändaren

I men i mycket större skala än människor

mycket av detta är än så länge bara visioner i
forskarnas öga, inte verklighet



språkteknologi och språkresurser

I språkkunskap är något som vi människor lär oss, i
en lång process (flera år)

I språkteknologisystem får språkkunskaperna på
två sätt:

1. genom automatisk generalisering från stora
mängder språkliga data

2. genom programmering med explicita
språkregler (”grammatik”)

I de två sätten har komplementära styrkor och
svagheter,

I och används därför mer och mer i kombination

I i båda fallen är språkresurser (text- och
taldatabaser, lexikon, grammatikregler)
centrala och dessutom språkspecifika



tillståndet för Europas språk

I i språkrapporterna undersöks hur ett stort antal
europeiska språk ligger till med avseende på
fyra språkteknologiska baskomponenter:

1. talteknologi
2. maskinöversättning
3. textanalys
4. språkresurser



resultat (1)
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resultat (5)



sammanfattning

I för sin överlevnad i det framväxande globala
kunskapssamhället är svenskan – i likhet med de
flesta av Europas språk – i starkt behov av en
fokuserad satsning på

I att bygga upp en omfattande språkresurs-
infrastruktur som är fritt tillgänglig för forskning
och kommersiell produktutveckling

I att föra de grundläggande språkteknologi-
tillämpningarna till samma nivå som vad som är
möjligt för engelska och se till att de kan tas i
bruk i människors vardagsliv

I att förstärka forskningen i språkteknologi för
svenska och Sveriges andra språk



Annorlunda uttryckt:

Svenska är idag större på internet
än i den fysiska världen.

Hur länge kan det fortsätta
utan språkteknologistöd?


