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VAD XR DATALINGVISTIK?

Det som inte kunde bli av för min del i Köpenhamn kanske kan 
realiseras 1 Trondheim 1 stället: att inleda en diskussion om 
ämnesområdet. Nu kan jag också anknyta till min genomgång av 
frågan vid sommarens forskarkurs i Reykjavik. Här följer någ
ra förberedande synpunkter.
Efterhand som ämnet har vuxit fram under de senaste decenni
erna, har man haft lite olika tankar om dess Innehåll. En del 
har velat ge det en mycket vid latitud, alltför vid enligt 
min mening. Det skulle då innefatta alla användningar av data
maskiner, vid vilka programmet utnyttjar någon lingvistisk 
princip. Andra har velat begränsa det till utveckling av 
llngvlstlska algoritmer, vilket jag ser som alltför Inskränkt. 
Det finns naturligtvis fler ståndpunkter.
För egen del har jag tidigt betonat att det rör sig om utveck
ling och tillämpning av algorltmlska metoder 1. syfte att vin
na insikt 1 naturligt språk. Det är alltså fråga om ett språk- 
vetenskapligt ämne av i princip allmän natur.
När det gäller att karakterisera området närmare, kan man ta 
sin utgångspunkt 1 begreppet språkbrukare. I det språkliga 
flödet gäller det för språkbrukaren att analysera och förstå 
språkyttringar som riktar sig till honom och att själv produ
cera språkyttringar i förekommande fall.
Vilka resurser behöver språkbrukaren för att kunna utföra 
detta? Först och främst måste han ha lingvistisk förmåga. Det 
innebär att han känner till språkets lexikaliska och gramma
tiska uttrycksmedel och dess textuella grundprinciper.
Han måste också ha vad man kan kalla kognitiv förmåga. Det 
innebär bland annat att han kan organisera inkommande upplys
ningar och dra slutsatser ur dem. Det innebär exempelvis ock
så att han kan planera de språkyttringar som skall produceras. 
Intressanta resultat i de här avseendena har kommit fram på 
området artificiell intelligens under senare år.
Vidare måste språkbrukaren ha en viss stilistisk förmåga. Det 
krävs att han har en uppfattning om vad som är vanligt och 
ovanligt i olika sammanhang, eftersom man exempelvis inte ut
trycker sig likadant i ett privatbrev som i ett högtidstal.
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Han måste också ofta kunna dra nytta av redan existerande tex
ter eller textfragment för att göra sig gällande 1 språksitua
tionen.
Till detta kommer att han måste ha kunskaper om världen, låt 
oss kalla det encyklopedlsk förmåga. Två viktiga aspekter gäl
ler huvuddragen 1 världens byggnad (riktningar, material osv.) 
och Inträffade händelser 1 urval.
Man kan göra tankeexperimentet att placera ett progreunsystem 
på språkbrukarens plats 1 språksituationen. Det kommer då att 
kräva resurser av liknande slag som språkbrukaren utnyttjar 
för att kunna analysera och generera språkyttringar. Det är 
som jag ser det Inom denna ram som datalingvistiken rör sig.

Språkvetenskapen förfogar Idag Inte över de redskap som krävs 
på något av de fyra områden jag nämnde. Inte heller över de 
algoritmer som är en förutsättning för programsystemet. Model
len är 1 själva verket ett Incitament till forskning på vida 
fält Inom den angivna ramen. Det är högst ovisst om man någon
sin når ända fram. De problem som skapas är emellertid av myc
ket stort Intresse. Från språkvetenskapllg synpunkt knyter In
tresset sig 1 första hand till den lingvistiske och den stl- 
lls-tlska förmågan. Under överskådlig tid får man tänka sig 
system som strävar åt modellens håll som Interaktiva.
En Intressant aspekt är att datamaskinen kan användas för att 
bygga upp de resurser som programsystemet behöver. Detta kan 
ske på olika sätt. Man kan experimentera med exempelvis ling
vistiske regelsystem för att utveckla dem. Man kan göra stu
dier av enskilda verk eller stora textmängder för att få ett 
grepp om de faktiska språkförhållandena.
I grunden är det fråga om att språket betraktas som en pro
cess. Detta får konsekvenser på både det metodologiska och 
det teoretiska planet. En språklig teori framstår 1 detta 
ljus som en teori om analys och syntes av naturligt språk med 
hjälp av en uppsättning språkbrukarresurser. I själva verket 
befinner vl oss kanske 1 ett paradlgmsklfte, en övergång från 
en strukturorlenterad till en processorlenterad Inriktning.
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