
En fagperson får ordet: 
Interview med Eckhard Bick 
Kort faglig baggrund: 
Jeg er uddannet computerlingvist, ansat som forskningslektor. Uddannelser: læge (Bonn, London), 
Nordisk med portugisisk som bifag (Aarhus), dr. phil. i lingvistik (Aarhus), grundstudium i engelsk 
(Bonn), pædagogik som bifag (Bonn). 

1) Hvad sidder du og arbejder med lige nu? [November 2016]
Særligt aktuelt i år
Dansk Framenet - automatisk opmærkning af danske korpora med semantisk information, i tillæg til 
almindelig parsing. Ud over det leksikografiske arbejde i denne forbindelse anvender jeg systemet til 
opmærkning af DSL's Korpus2010 og et monitorkorpus af transskriberede danske tv-nyheder (m./Anders 
Hougaard). Jeg har også i år semantisk opmærket dansk-tyske stereotyp-interviewer (for Katarina Le 
Müller).

Desuden sidder jeg med automatisk identificering af kommafejl og grammatiske fejl, stavekontrol af ellers 
korrekt stavede, men i konteksten forkerte ord (retmig.dk). Værktøjerne kan bruges kommercielt, men 
også til korpusopmærkning. Jeg har i år fejlopmærket InfoMedia-korpuset for Dansk Sprognævn og 
sprogfærdighedskorpuset SpUni (for Bjarne Le Fevre og Marianne Rathje). 

Transformation af såkaldte dependens-træbanker til Universal Dependencies. Konkret har jeg konverteret 
den danske Arboretum-træbank og aktuelt den portugisiske Floresta-træbank, der skal bruges til en shared 
task på næste års CoNLL-konference. Sidstnævnte konvertering er et samarbejde med brasilianske og 
portugisiske partnere, hvor planen er senere også at tilføje helt nye, opmærkede data til træbanken. 

Løbende forskning 
Jeg arbejder løbende med automatisk morfosyntaksisk analyse af engelsk, dansk, portugisisk, tysk, fransk, 
spansk, italiensk, svensk, norsk og esperanto. Parserne er online på visl.sdu.dk og bliver dér brugt til 
grammatikundervisnings-spil, visualisering af syntaktiske træer m.m. Men jeg får også indimellem 
henvendelse fra udenlandske universiteter om at opmærke deres korpora for ph.d.-projekter og lignende. 
Der kan være tale om et meget bredt genre-spektrum, og ud over de almindelige avistekstkorpora har der 
været historiske data, talesprogsdata, juridiske tekster, learner corpora m.m. 

Maskinoversættelse (dansk-engelsk, dansk-tysk, svensk-dansk, engelsk-esperanto). Konkret på ISK er dansk-
engelsk maskinoversættelse i drift i forbindelse med e-mails til udenlandske medarbejdere, og oversættelse 
af studieordninger. Oversættelse/vedligeholdelse af den svenske Wikipedia på dansk og den engelske 
Wikipedia i esperanto oversættelse (wikitrans.net). Man har således adgang til en fire gange så stor dansk 
Wikipedia som normalt, og der nyoversættes flere tusinde artikler hver dag pga. ændringer i teksten, eller 
fordi der er blevet skrevet nye artikler på svensk. Og fordi der er tale om en integreret oversat version, kan 
man ikke kun slå op på dansk, men også søge i alle teksterne på dansk. 

Leksikografi, fx. kollokationsordbogen DeepDict (deepdict.com). I år har jeg lavet en korpusbaseret ordbog 
over historisk sprogvariation i portugisisk. 



Planlægnings/ansøgningsstadie 

Korpuslingvistisk undersøgelse af Europa-stereotyper med særlig fokus på danske medier og en evt. diakron 
udvikling i Europa-diskursen. Et relationelt leksikon over dansk nutidssprog, baseret på en 
tværsnitshøstning af hele det danske internet. 

2) Hvilke overvejelser gør du dig i den forbindelse?
Lingvistisk synes jeg, at distinktionen mellem form og funktion er meget vigtig, og at mange teoretiske 
"fejder" i lingvistikken kan undgås, hvis man gør sig klart, at forskellen måske kun ligger i, at den ene part 
beskriver noget på form-niveauet, som den anden klassificerer funktionelt. Fx kan man diskutere om 
"rejsende" eller "stævnede" er et participium, adjektiv eller substantiv i "en rejsende", "den stævnede 
mødte ikke op", "den stævnede direktør". Men det er egentlig ligegyldigt, når man skelner mellem form og 
funktion og siger, at der er tale om participper som form, der så fungerer adjektivisk, når de bestemmer et 
nomen, eller substantivisk, når de fx selv har en artikel.

Med denne tilgang kan jeg bruge et stabilt kategorisæt til korpusopmærkning, og så omfiltrere kategorierne 
til det, brugeren vil have, senere. På samme måde laver jeg semantiske frames ud fra et syntaktisk skelet, 
hvor verbets instantierede valens, altså hvilke argumenter den rent faktisk har med sig i sætningen, bruges 
til at opløse flertydigheden i verbalsemantikken og tildele semantiske roller til substantiverne. En 
udfordring konkret mhp. framenet er så, at også mange substantiver selv skal have en frame fordi de kan 
have en prædicerende funktion (fx "udgivelsen af xxx i yyy", "angrebet på xxx sidste år"), noget jeg har 
særlig fokus på i år. 

Min metode ang. maskinoversættelse er regelbaseret, dvs. i modsætning til det herskende statistiske 
paradigme kan jeg godt lide at have en transparent og struktureret proces, hvor jeg skriver grammatikker 
og leksika. På denne måde kan man altid forstå og rette en fejl, når den sker, mens man i den statistiske 
metode skal leve med fejlen og bare kan håbe på, at nogen leverer bedre træningsdata næste gang. 

3) Hvornår er dit arbejde en succes?
Mange af de projekter, jeg arbejder med, er sprogteknologiske og har en slutbruger, og et simpelt
succeskriterium er, om denne slutbruger kan bruge produktet, om det sparer tid i en arbejdsproces, eller
om det bidrager til vidensspredning. Dette gælder i høj grad for grammatikkontrol, maskinoversættelse og
WikiTrans. Men der er også helt objektive evalueringer, som er almindelige i sprogteknologiske
forskningspublikationer, fx. recall og precision i grammatisk opmærkning af tekster, dvs. hvor mange
korrekte læsninger får man med, og hvor mange falsk positive koster det. Mine Constraint Grammar-
baserede parsere når som regel 99% korrekt opmærkning for ordklasser og 96% korrekt opmærkning for
syntaktisk funktion. Og selv på det semantiske niveau virker det efterhånden rimelig godt. Sommetider
udskrives der regulære konkurrencer på området, og jeg har faktisk tidligere vundet den slags for både
portugisisk morfologi og navnegenkendelse.

4) Hvad kan stå i vejen for dit arbejde?
Tid. Jeg kan lide projekterne, og fordi metoden er regelbaseret, kan jeg bygge videre på systemerne år efter
år, og skal sjældent begynde helt forfra, men det kræver meget fritidsarbejde at holde dem alle kørende.

Persondataloven og copyright-beskyttelse. Begge er efterhånden store problemer i korpuslingvistikken. 
Fx er der begrænsninger i, hvordan man tilgængeliggør opmærket sprogmateriale til 
kollokationssøgning, og 



man skal passe på, at der ikke kan genskabes hele tekster. Nogle gange kan det være nødvendigt at 
anonymisere, uden at der dog er konsensus om, hvad dette præcist indebærer. Således har jeg i næsten 2 
år uden held forsøgt at få udleveret data fra Dansk Internetarkiv. Selvom jeg kun skal bruge data'ene til 
ordbogsarbejde, må jeg ikke køre min parser på ikke-anonymiserede data, og dette er umuligt, fordi 
anonymiseringen kræver selvsamme grammatiske analyse som ordbogsarbejdet. Og det er selvsagt umuligt 
at anonymisere hele det danske internet i hånden. 

5) Hvilke faglige mål har du (kortsigtede/langsigtede)?
Som det fremgår af ovenstående, er der mange delmål, men en vigtig kortsigtet milepæl for mig er at
færdiggøre en ny version af den danske FrameNet og opmærke Korpus2010 og visse andre korpora med
det. Desuden vil jeg gerne finde en løsning på, hvordan maskinoversættelse af studieordninger kan blive et
brugbart og økonomisk meningsfuldt værktøj, med eller uden efterredigering, for interesserede institutter.

Langsigtet vil jeg udbrede brugen af Constraint Grammar-metoden. Vi distribuerer i forvejen en open-
source compiler til grammatikker lavet i denne formalisme, og der er en række udenlandske institutioner, 
der bruger den, og der er realistiske perspektiver mht. forskernetværk, kommercielle anvendelser og 
tværinstitutionelle fællesprojekter. 

For mere information, se hjemmesiderne: 
visl.sdu.dk, corp.hum.sdu.dk, wikitrans.net, deepdict.com, gramtrans.com, retmig.dk, 
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/bick .  

Publikationer: Pure eller http://beta.visl.sdu.dk/Artikeloversigt.html. 
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