
 

 

’Kommunalsk’ grundmodel 
 

I projektet har vi udviklet en grundmodel, som er blevet trænet i at forstå ’kommunalsk’ – det vil sige de 

formuleringer, fagudtryk og vendinger som er gængse i det kommunale regi.  Grundmodellen er blevet 

trænet ved at ”blive fodret med” en stor mængde tekst, både gængs tekst fra diverse offentlige danske 

hjemmesider og specifikt tekst fra offentligt tilgængelige kommunale hjemmesider. Således er der kørt 3 

millioner sætninger fra diverse offentlige sider igennem modellen, og 4,5 mio. sætninger fra 

kommunehjemmesider.  

 

Grundmodellen er fundament for NER-modellen og den semantiske søgemodel, som vi tager fat på at udvikle 

i den næste fase af projektet. Med grundmodellen har vi dermed allerede et ståsted, som medfører, at der 

ikke vil være behov for den samme mængde data, som der ellers ville være, hvis hver model skulle udvikles 

separat.   

 
 

Den grundmodel, vi nu har udviklet, har en nøjagtighed på 83 %. Denne nøjagtighed er testet ved at 

introducere modellen for en række sætninger, hvor ét eller flere 'maskinoversatte ord' er sløret. Disse 'ord' 

skal modellen derefter 'gætte'.  Processen er illustreret i figur 1 

 

 
Figur 1:Proces for test af modellen 
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Grundmodellen er udviklet uden brug af Differential Privacy – en metode som bruges til pseudonymisering af 

personoplysninger. Når denne metode anvendes i modellen, falder nøjagtigheden markant. I næste fase af 

projektet er der fokus på at øge modellens nøjagtighed når modellen bruger af differential privacy.  

 

I og med at der er tale om en grundmodel, som de to ”hovedmodeller” i projektet bygger videre på, vil 

anvendelsesmulighederne for grundmodellen være flertallige. Så ledes vil modellen for eksempel kunne være 

en grundsten for udvikling af en semantisk søgemodel der kan søge i ESDH-systemer eller en model, som 

kan understøtte stave- og grammatik kontroller.  

 

Som en del af datagrundlaget brugt i træningen af modellen, har vi fra projektets side være i gang med at 

”skrabe” offentlige kommunale hjemmesider (se opslaget fra den 10.08.2022 på hjemmesiden). På den måde 

sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem det sprog modellen har lært og det sprog, kommunerne faktisk 

bruger i deres kommunikation.  

 

I næste fase af projektet går vi gang med at gøre modellen endnu mere nøjagtig, når den anvender 

Differential Privacy. Og så går vi i gang med at udvikle de to ”hovedmodeller” – Semantisk søgning og NER-

modellen.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


