
  

Bolette Sandford Pedersen &                 
Lina Henriksen                                                 
Center for Sprogteknologi,                      
Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
 
 
EU-workshop 8. oktober 2018 

Indsamling af 
sprogressourcer i 
Danmark til CEF – 
vanskeligheder og 
muligheder 



Hvem er vi i DK 

ELRC har to såkaldte National Anchor Points i hvert 
land.   
I Danmark er  
 Digitaliseringsstyrelsen og  
 Dansk Sprognævn tilsammen ’Public Anchor Point’  
 Københavns Universitet, Center for Sprogteknologi, er 

’Technical Anchor Point’ 
Center for Sprogteknologi er ansvarlig for                                  
at støtte omkring det tekniske når det drejer sig om at få 
indsamlet og uploadet parallelle tekster og 
terminologiske ordlister 
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Hvem er vi i DK 

ELRC-staben ved Center for Sprogteknologi: 
 Bolette Sandford Pedersen bspedersen@hum.ku.dk  
 Lina Henriksen linah@hum.ku.dk  
 Claus Povlsen cpovlsen@hum.ku.dk 
 Sussi Olsen saolsen@hum.ku.dk 
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Hvorfor indsamler vi sprogressourcer? 

Et godt oversættelsessystem kræver meget store 
mængder sproglige data: 
 for hvert eneste sprog der skal oversættes til/fra  
 for hvert fagområde der skal oversættes til/fra  
 
Den eneste måde at forbedre systemets oversættelser til 
og fra dansk er derfor ved at vi i Danmark: 
  leverer gode danske sprogdata inden for relevante 

fagområder i form af tekster og terminologier 
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Hvilke slags sprogressourcer 

Der er brug for parallelle tekster og tosprogede 
termlister, der 
 har relevant indhold i forhold de aktuelle institutioner 
 findes på både dansk og engelsk  
 
Der er brug for mange, gerne lange tekster, fx 
publikationer. 
Termlister/terminologisamlinger må selvfølgelig også 
gerne være lange, men selv små lister/samlinger har 
interesse. 
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Parallelle tekster 
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Parallelle termlister 

 
 

 

21-12-2018 7 



Sprogressourcer i ELRC 

http://lr-coordination.eu/resources 
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Sprogressourcer i ELRC 

http://lr-coordination.eu/resources 
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Terminologiressourcer i ELRC                    
(e-Translation Termbank) 

 
 

21-12-2018 10 

Eks. på danske institutioner der allerede har 
bidraget med terminologi: 
• Socialstyrelsen  
• Beskæftigelsesministeriet  
• Københavns Universitet  
• Forsknings- og Uddannelsesministeriet  
• Sundhedsdatastyrelsen  
• LandsOrganisationen i Danmark 

 



Udfordringer 
Der er i DK for lidt opmærksomhed omkring: 
 Hvor værdifulde tekster og termlister er for                                

forskning og udvikling i dansk sprogteknologi 
 At vi ikke har en klar fælles sprogpolitik og fælles fokus på 

sproglige problemstillinger i det offentlige (som i andre 
nordiske lande) 
 At nogle offentlige institutioner hverken anvender 

terminologiske ressourcer el.lign. som kan sikre ensartet 
tekstkvalitet  
 At vi ikke deler sproglige data inden for det offentlige 

(som i andre nordiske lande) 
 At denne skepsis over for deling af sproglige data       

mellem offentlige institutioner har konsekvenser              
for Danmark 

21-12-2018 11 



Udfordringer 

Mulige årsager 
 I DK har vi ikke tradition for den helt store fokus       

på det sproglige område 
 Mange steder føler man stort ansvar og derfor stor 

nervøsitet ved at give data fra sig – selvom det er til 
formål inden for det offentlige  
 Kan data blive misbrugt?  
 Hvad nu hvis vi opdaterer vores data og denne opdatering ikke 

sker alle steder? 
 kan vores data ende med at gøre mere skade end gavn? 

 
Resultatet er alt for få store parallelle ressourcer 
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Mulige løsninger  

Behov for  
 større politisk viden og bevågenhed på området 
 en mere proaktiv tilgang til feltet fx vha 

 
en fælles organiseret infrastruktur således at det 
bliver lettere og mere anerkendt at samle og dele 
data 
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Hvordan leverer man data 

Som situationen er i dag 
 Identificér de relevante tekster 
 Angiv emne 
 Angiv url for deres placering (eller send tekterne med) 
 Tag stilling til hvad teksterne må bruges til: 
 må udelukkende bruges i CEF.AT-systemet  
 må derudover også bruges til forskning i sprog og 

sprogteknologi 
 må gøres tilgængelige for alle, herunder virksomheder der 

udvikler sprogteknologi for dansk 
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Hvordan leverer man data 

Send url eller tekster, emneangivelse og brugstilladelse 
til Københavns Universitet: 
 Bolette Sandford Pedersen bspedersen@hum.ku.dk  
 Lina Henriksen linah@hum.ku.dk  
 Claus Povlsen cpovlsen@hum.ku.dk 
 Sussi Olsen saolsen@hum.ku.dk 
  
Kontakt os for hjælp til at uploade tekster og ordlister 
eller upload dem selv under elrcs hjemmeside, kontakt 
evt. elrc-share@ilsp.gr for yderligere teknisk hjælp 
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