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Lisää mahdollisuuksia puhumisen 
harjoitteluun ja arviointiin

DigiTalatutkimushankkeella on kaksi 
auto maattisen arvioinnin mahdollista
maa tavoitetta, joista ensimmäinen liittyy 
suullisen osa kokeen lisäämiseen ylioppi
lastutkinnon kaltaisiin tärkeisiin kieli
kokeisiin. Toinen tavoite koskee kielen 
oppijoiden mahdollisuuksia harjoitella 
puhumista itsenäisesti tai osana kielten
opetusta (lue projektin lähtökohdista 
lisää DigiTalan nettisivuilta, ks. myös 
Kautonen & von Zansen 2020). Ensim
mäisenä kohderyhmänä ovat suomen ja 
ruotsin oppijat. Tekoälyn ja kielitekno
logian avulla voidaan lisätä oppijoiden 
mahdollisuuksia harjoitella puhumista ja 
saada tuotoksestaan palautetta.

Kone avuksi 
puheen arvioinnissa

DigiTala-tutkimushankkeessa 
kehitetään puheen auto-
maattista arviointia suomen 
ja ruotsin oppijoille. Monitie-
teinen tutkimustiimi koostuu 
kielididaktiikan, tekniikan ja 
fonetiikan asiantuntijoista 
Helsingin yliopistosta, Aalto-
yliopistosta ja Jyväskylän 
yliopistosta. Tässä artikkelissa 
esitellään hankkeen kehittä-
mä automaattiseen puheen-
tunnistukseen, arviointiin 
ja palautteeseen perustuva 
Moodle-työkalu.

Tutkimuspohjaista ohjelmisto
kehitystä ja avointa tiedettä

Tutkimushankkeessa on vuonna 2022 kehi
tetty Moodleen asennettava lisäosa, jonka 
avulla opettaja voi teettää ääneen luku ja 
tuottamistehtäviä opiskelijoillaan. Työkalun 
kehittämisessä on hyödynnetty pedagogista, 
teknistä ja foneettista tutkimusta, ja käyttö
liittymän koodauksesta vastasivat neljä tie
tojenkäsittelytieteen opiskelijaa. Toistaiseksi 
sovellusta käytetään tutkimustarkoituksiin, 
ja projektissa mukana olevat Aaltoyliopis
ton tutkijat ylläpitävät sitä. Kevään 2023 
 aikana työkalua kokeillaan suomen ja ruot
sin opettajien ja oppijoiden kanssa. 

Keräämme parhaillaan lisää puhe
näytteitä ruotsin oppijoilta, jotta voimme 
parantaa automaattista arviointia. Lisäksi 
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Gilla innostaa oppimaan ruotsia
Lukion B1-ruotsin Gilla-sarja vastaa uuden opetus - 
suunnitelman tavoitteisiin:

•   Gilla rohkaisee käyttämään arkielämän ruotsia.
•   Aineiston laajuuden ansiosta tekstejä ja tehtäviä voi vaihdella  
vuosien mittaan.

•   Eriyttäminen ylös- ja alaspäin on helppoa eritasoisten tekstien,  
tehtävien ja teemasanastojen avulla.

•   Kaikissa Gillan digikirjoissa on Sanakirja.fi-sovellus.
•   Koetehtäviä kattavasti Abitti- ja Word-kokeissa sekä Digikokeissa.

Tutustu  
Gillaan ja tilaa 

digikirjan maksuton 
2 viikon koekäyttö: 
oppiminen. 
edita.fi/gilla
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pyrimme lisäämään työkalun nopeut
ta ja toimintavarmuutta, jotta se saatai
siin käyttöön mahdollisimman moneen 
oppi laitokseen. Jaamme tutkimustuotok
semme avoimen tieteen periaatteita nou
dattaen, joten myös työkalu on julkaistu 
vapaiden ohjelmistojen lisenssillä (ks. 
tarkemmin Githubissa, von Zansen ym. 
2022). Toiveenamme on, että työkalua 
käytettäisiin ja ylläpidettäisiin myös 
hankkeen päättymisen jälkeen.

Automaattinen palaute konkretisoi 
taitotasoja

Kirjauduttuaan Moodleen kielen oppija 
näkee tutkijan tai opettajan laatimat pu
humisen tehtävät, jotka voivat tehtävä
tyypiltään olla ääneenlukua tai puheen 
tuottamista (esim. reagointi tai kerto
mistehtävät). Vastauksen nauhoittami
sen jälkeen sovellus näyttää oppijan pu
heen tekstinä sekä hakee automaattisen 
arvion suoritukselle. 

Palautesivulla oppija voi kuunnella 
nauhoittamansa äänitteen ja nähdä pu
heensa muutettuna tekstiksi. Ääneenluku
tehtävissä kone antaa arvion sujuvuudesta 
ja ääntämisestä. Tuottamistehtävissä arvio 
koostuu analyyttisestä ja holistisesta pa
lautteesta, jotka näytetään eri välilehdillä 
(ks. kuva alla). Näin ollen analyyttinen 
palaute sisältää arvion sujuvuudesta, ään
tämisestä, tehtävänantoon vastaamisesta ja 
ilmausten laajuudesta asteikolla 0–3/4. 
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Tämän lisäksi sovellus tuottaa auto
maattisen arvion oppijan taitotasosta 
asteikolla alle A1–C2. Suomalaisissa 
opetussuunnitelman perusteissa on tois
takymmentä vuotta käytetty Eurooppa
laiseen viitekehykseen pohjautuvia tai
totasoja, mutta arjessa nämä ovat usein 
vieraita niin kielten opettajille kuin op
pijoille. Työkalun antama taitotasoarvio 
voisikin konkretisoida taitotasoja kiel
ten opetuksessa.

Kone arvioi puhetta ihmisen apuna

Tämänhetkisen näkemyksemme mu
kaan puheen automaattinen arviointi 
sopii parhaiten täydentämään ihmi
sen tekemää arviointia, sillä kone voi 
arvi oida puhetta vain rajallisesti. Niin 
sanottua hybridimallia ovat toivoneet 
myös tutkimuksiimme osallistuneet 
opet tajat, ihmisarvioijat ja kielen oppi
jat. Arviointi algoritmit pohjautuvat ni
mittäin ihmisarvioijilta kerättyihin ar
vioihin puhenäytteistä. Näiden lisäksi 

puheesta voidaan automaattisesti mita
ta tiettyjä piirteitä, kuten puhenopeutta 
ja taukoja. Esimerkiksi luovuuden tai 
vuorovaikutuksen arvioimiseen tekoäly 
ei kuitenkaan vielä pysty.

Lisää tutkimusta ja aineistoa tarvi
taankin, jotta voimme parantaa auto
maattisten arvioiden paikkansapitävyyt
tä ja reiluutta – näin pyrimme välttämään 
algoritmisia vinoumia ja niistä mahdol
lisesti aiheutuvaa syrjintää. Kehitystyön 
vaiheen ja automaattiseen arviointiin 
liittyvien rajoitusten takia olemme sisäl
lyttäneet työkaluun opettajille mahdol
lisuuden lisätä oman arvionsa oppijalle. 
Opettaja voi siis kommentoida koneen 
antamaa arviota ja lisätä siihen oman nä
kemyksensä. Lisäksi opettajat saavat la
dattua opiskelijoidensa äänitteet ja arvi
ointitiedot Moodlesta. Samalla saamme 
aineistoa, jonka perusteella voimme ver
rata koneen ja opettajien antamia arvioi
ta ja kehittää automaattista arviointia. 
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