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Tre rapporter i nyere tid om status for dansk 
sprogteknologi:

2012 Det danske sprog i den digitale tidsalder

2018 Dansk sprogteknologi i verdensklasse

2022 Report on the Danish Language



Highlights fra 2022-rapporten

Drejning mod sprogcentreret AI øger fokus på sprogteknologi 
i Danmark

Drejning mod brug af ‘pre-trained’ sprogmodeller som fine-
tunes til specifikke opgaver

Større fokus på deling af sprogressourcer både i 
virksomhederne og på tværs af offentlige institutioner



Highlights fra 2022-rapporten

Nationale initiativer er nu i fuld gang under 
Digitaliseringsstyrelsen:

Sprogteknologi.dk

Det Centrale OrdRegister



Highlights fra 2022-rapporten

General opgradering af sprogressourcer, både tekstkorpora
og sprogmodeller

Stor stigning i antallet af danske virksomheder og offentlige 
institutioner der arbejder med NLP – fra niche til ‘alle-
mandseje’



Highlights fra 2022-rapporten

Store privatstøttede AI-initiativer i gang som også har 
NLP/sprogteknologi med, særligt: 

AI Pioneer Centre 
Carlsbergfondet, Novo Nordisk Fonden, Velux Fonden, 
Grundforskningsfonden (330 mio. kr.)
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Stor ulighed i sprogteknologi
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Stor ulighed i sprogteknologi
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Stor ulighed i sprogteknologi
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Teknologiske faktorer Andre faktorer i sprogsamfundet

• Værktøjer og tjenester

• Korpora

• Sprogmodeller og 

sprogbeskrivelser

• Leksikalske og semantiske 

ressourcer

• Projekter

• Organisationer

• Økonomi

• Uddannelse

• Bevillingsforhold

• Jura

• Medier

• Politik

• Offentlig administration

• Samfund

• Industri

• Online virksomhed

Hvordan måles uligheden?
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Dansk i sammenligning
med andre sprog

Fire kategorier:

• God støtte (grøn)

• Moderat støtte (lysegrøn)

• Fragmentarisk støtte (gul)

• Svag eller ingen støtte (lysegul

• Kun i relation til maskinoversættelse ligger dansk i
lysegrønt
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Good 
support

Moderate 
support

Fragmentary 
support

Weak or 
no support

Teknologigabet til engelsk er 
blevet større – ikke mindre!

2022 vs. 2012



Konklusion

Større viden om og opmærksom på sprogteknologi i DK – og 
flere gode løsninger!

MEN: udviklingen går stærkt, engelsk og andre store sprog øger 
deres forspring

Fortsat fokus på udvikling af dansk sprogteknologi er vigtig!

God fornøjelse på Sprogteknologisk Konference 2022!!



Dagens program




