
 

Ét eller flere ord  
 
Mange har svært ved at finde ud af hvornår man skal skrive noget i ét eller i flere ord. 
Hedder det computer ekspert eller computerekspert? Produkt udvikle eller produktudvikle? 
Og er manden ekspert inden for datalogi eller indenfor datalogi? Her får du en kort 
gennemgang af regler og råd. 

 
 
Sammensatte ord skal skrives i ét ord 
 

   computerekspert og ikke computer ekspert 
   produktudvikle og ikke produkt udvikle. 

 
Som regel kan man høre om et ord skal skrives i ét eller flere ord. Når der er mere tryk på det 
første led end på det andet led, skal det skrives i ét ord. 
 
Nogle gange giver det ganske enkelt en betydningsforskel om man skriver i ét eller flere ord, fx: 
 

   en tysklærer 
   en stormagt 
   en rødspætte 

   en tysk lærer  
   en stor magt  
   en rød spætte. 

 
Ordene til venstre har stærkest tryk på det første ord, mens ordene til højre har lige stærkt tryk 
på første og andet ord. 

 
 

Lange sammensætninger skrives også i ét ord 
 

   mobiltelefonforhandler, sommerferielønsinformation, spørgeskemaudfyldningsvejledning. 

 
 
Sammensætninger med engelske ord eller med navne skrives også i ét ord 
 

   webredaktør, businesstype, teambuildingkursus, realityshow, Odenseborgmester. 

 
 
To udtaler – to skrivemåder 
 
I nogle få tilfælde kan en ordforbindelse udtales med forskelligt tryk uden at betydningen 
ændres. I de tilfælde er det tilladt at skrive i både ét og i flere ord: 
 

   en kæmpesucces  eller en kæmpe succes 
   en lettilgængelig tekst eller en let tilgængelig tekst 
   et femkronersfrimærke eller et femkroners frimærke 
   et tyndtbefolket område eller et tyndt befolket område. 

 



 
 
 
Aller, smadder, super, mega, herre osv. 
 
Sammensætninger med forstærkende førsteled skrives i ét ord selvom de udtales med lige 
stærkt tryk på begge led: 
 

   allerbedst, smadderærgerligt, superlækkert, kæmpestor, megadejlig, kanonsød, herresjov. 

 
 
Indenfor eller inden for – overfor eller over for? 
 
Nogle ordforbindelser kan valgfrit skrives i ét eller to ord hvis de bruges som præposition 
(forholdsord) og derfor har en styrelse – det vil populært sagt sige at der kommer noget bagefter 
– men de skrives i ét ord hvis de bliver brugt som adverbier (biord): 
 

   Hun kan alt indenfor (eller inden for) sociale medier. Men: De sad længe indenfor. 
   Han står udenfor (eller uden for) døren. Men: Det var koldt udenfor. 
   Vi bor lige overfor (eller over for) stationen. Men: Der er fest i huset overfor. 
   Nedenunder (eller neden under) os bor der en familie. Men: Jeg elsker dem nedenunder. 

 
Styrelsen kan også stå tidligere i sætningen – og så kan man stadig valgfrit skrive i ét eller to 
ord: 
 

   Mælk er hun ikke allergisk overfor (eller over for). 
 
Det vil altså aldrig være en fejl at skrive disse ord i ét ord. 

 
 
Talord under 100 
– skrives i ét ord: 
 
halvtreds, treoghalvtreds, treoghalvtredsindstyvende, nitisyv, halvanden, femogtyve. 
 

 
Talord over 100  
– skrives i flere ord: 
 

   to hundred(e), fire hundred(e) (og) niogtyve. 
 

 
  

 HVIS DU VIL VIDE MERE 
– Hent ”Sproghjælp” som app i App Store og på Google Play  
– Find links og læs mere på sproget.dk 

 


