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Sammandrag 
Särskrivningar anses allmänt öka i samhället. Dessa skrivfel irriterar och stör läsaren. 

Informationen går inte fram. I denna studie granskas kandidatuppsatser från två olika 

utbildningar och två olika årgångar vid Högskolan i Gävle. Det framkom att särskriv-

ningsfrekvensen är högre bland manliga studenter, och mycket högre bland studenter 

inom datavetenskap jämfört med omvårdnadsvetenskap. Bland datastudenterna har 

särskrivningarna ökat med tiden. Substantiv med långt förled dominerar särskriv-

ningsfelen. Där kräver dataterminologin särskild omsorg för att kunna skriva korrekt 

svenska. Ett större användande av språkriktighetslitteratur i eller inför examens-

arbeteskurserna torde minska språkfelen. Vilken tonvikt handledaren lägger på korrekt 

skriftspråk lyfts också fram i diskussionsavsnittet.  

 

 

Nyckelord: särskrivning, stavning, sammansatta ord, examensarbete, skrivregler 
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1  Inledning 
Särskrivningar, inklusive avstavningar utan bindestreck, har på senare år fått en del 

uppmärksamhet. Webbplatser som avigsidan.com, sarskrivning.se och den nu nerlagda 

skrivihop.nu samt Facebook-grupper som Sverige mot särskrivning och Skyltat ger 

mängder av exempel på tokigheter, oftast i form av skyltar.  

Men har särskrivningarna i svenskan verkligen ökat, eller är det bara så att vi är mer 

observanta på felaktigheterna eller helt enkelt att frågan diskuteras offentligt i högre 

grad?  

Den huvudhypotes som ligger till grund för studien är att särskrivningar har ökat 

bland studenters skrivande de senaste 10 åren samt att det finns en särskillnad även mel-

lan olika ämnen, där studenter inom det tekniskt-naturvetenskapliga området hypotetiskt 

förutsätts ha sämre skriftspråkliga förmågor än studenter från andra ämnesområden.  

1.1  Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att, genom en jämförande studie av examensarbeten på kandidatnivå 

(C-nivå) från två olika årskullar och från två olika ämnesområden, undersöka om 

särskrivningarna har ökat. Vidare ämnar föreliggande studie granska om det finns någon 

skillnad rörande antalet särskrivningar som kan kopplas till studiernas ämnesinriktning. 

Följande frågeställningar granskas specifikt: 
 

- Har antalet särskrivningar ökat i studenters skrivande? 

- Vilken typ av särskrivningsfel dominerar? 

- Hur skiljer sig särskrivningarna åt mellan de två ämnesområdena? 
 

Resultaten av granskningen avgör vidare om någon tydlig tendens eller slutsats går att 

dra rörande orsaken. 

1.2  Avgränsningar 
Studien omfattar endast den typ av skriftspråkliga fel som rör särskrivningar. I detta 

inkluderas även ord där bindestreck saknas som ”bindemedel”, antingen inuti rad (hori-

sontellt) eller vid avstavningar för radbrytning (vertikalt). Även det som påminner om 

så kallad gestalttext inkluderas i granskningen. Det gäller vissa illustrationer innehål-

lande text.  

Inkorrekta sammanskrivningar, stavfel, brister i grammatik, interpunktionsfel med 

flera andra skriftspråkliga fel omfattas inte av studien även om de ibland kommenteras i 

texten. Inte heller onödiga bindestreck räknas i föreliggande studie som en felaktighet.  
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2  Tidigare forskning 
För att sätta min studie i ett sammanhang ämnar jag redogöra för utvalda delar av tidi-

gare forskning inom ämnesområdet. 

2.1  Språkforskarna 
När vi talar eller skriver till andra så följer vi språknormer. En norm är en konvention, 

mer eller mindre reglerad, och mer eller mindre känslig att bryta mot. Den som bryter 

mot normen bryter också mot ett förväntat beteende och därför reagerar mottagaren 

(Teleman 1979:18). Tolerans mot normavvikelser beror på kontexten. Ett yngre barns 

skrivfel kan upplevas som gulligt, medan interpunktionsfel i myndighetstexter kan få 

självutnämnda språkpoliser att gå i taket. Skyltar med särskrivningar eller avstavningar 

utan bindestreck hamnar ofta på Internet eller i böcker med syfte att roa. 

För en text som har en mottagare är begripligheten avgörande – annars når inte bud-

skapet fram. Språkliga normbrott påverkar begripligheten på tre sätt, enligt Teleman 

(sid 144):  
 

(1) De anstränger textens redundans. 

(2) De väcker inlärd irritation till livs och fördröjer därmed läsningen. 

(3) De har ett signalvärde, som kan göra att oönskade betydelser signaleras och blocke-

rar läsarens motivation. 

 

Stig Nilsson skriver in sin handbok över språkliga termer (1977:102) att ”sammansätt-

ning är, jämte avledning, den viktigaste möjligheten att bilda nya ord”. Han ger exemp-

let bok + hylla = bokhylla, och vägg + bokhylla = väggbokhylla. Även andra nordiska 

och germanska språk fungerar så här (Ledin 2013). Möjligheterna är oändliga och orden 

går att göra långa. Ibland väljer vi dock att förkorta dessa sammansättningar, som en 

uttalslättnad: automobil blev med tiden det kortare bil. Valet mellan att skriva ihop eller 

isär är ofta betydelseskiljande. Det är skillnad på en svart klädd fransk lärare och en 

svartklädd fransklärare. Det kan vara skillnad på en svart taxi och en svarttaxi. Och det 

är stor skillnad på rök fritt och rökfritt. I alla dessa exempel är bägge alternativen 

korrekta, det är kontexten som avgör. 

I andra fall blir särskrivningen rent felaktig, exempelvis sommar lov*, 

väckar klocka* och prins korv* (rent teoretiskt fungerar dock prins Korv). Sådan 

särskrivning följer engelskt mönster (summer holiday, inte summerholiday*). Denna 

variant, när sammansatta ord felaktigt skrivs som flera självständiga ord, blir allt vanli-

gare (Myndigheternas skrivregler, 2009) 
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I en lista över brott mot skrivregler kommer ”ett eller flera ord” först (Rienecker & 

Stray Jørgensen 2011:374) . Det handlar om en osäkerhet hos skribenten huruvida ord 

ska skrivas ihop eller isär. Felen uppstår enligt författarna oftast när ett ord bestående av 

två sammansatta substantiv skrivs isär (exempel: sjukhus patient*). Men fenomenet 

berör även andra ordklasser, såsom adjektiv (exempel: väst afrikansk*). 

En förklaring till felskrivningarna när det gäller uppsatsskrivande, enligt Rienecker 

& Stray Jørgensen (sid 376), skulle kunna vara att en del kurslitteratur är på engelska. 

De anser vidare att särskrivningsfel, där man med hjälp av uttalet kan avgöra om det 

skrivs ihop eller isär (normalt de öppna ordklasserna), kan vara besvärande, medan 

särskrivningar i fasta uttryck sällan är ett problem. 

Mycket medial uppmärksamhet ges till särskrivningar som ofta förekommer på skyl-

tar och förpackningar, inklusive så kallad gestalttext (= formgivning för att uppnå ett 

visuellt intryck), exempelvis VETE MJÖL* (skrivet på två rader utan bindestreck vid 

radbrytningen), Kyckling lever*, Kassa problem* eller Sprätt ägg*. Men Siw 

Strömquist (2000:121) menar i motsats till Rienecker & Stray Jørgensen att mer fokus 

borde läggas på småorden, de fasta prepositionsuttrycken av typen ibland, tillbaka och 

förutom. Sammansatta substantiv, adjektiv och verb kan vi – med vägledning av uttal, 

betoning och accent – känna igen och dessa ska alltid skrivas ihop enligt Svenska 

skrivregler (2008:128). Men de fasta uttrycken vållar bekymmer och där lämnar 

Svenska skrivregler bara några tumregler till hjälp. Att SAOL ofta anger flera möjliga 

alternativ underlättar inte för skribenterna. Strömquist menar att ”sammanskrivning är 

att föredra” när valmöjligheter ges. 

Sofia Ask, då gymnasielärare, numera lektor i svenska, skriver redan 1996 i tid-

ningen Svenskläraren (sid 26-27) att särskrivning är ”en störande och språkligt uppluck-

rande tendens” som tycks öka. Visserligen säger Ask att läsaren via kontexten vanligen 

kan förstå en text, trots felaktigheterna, men tydligheten är inte hundraprocentig, 

information blir bristfällig och textens värde sjunker. Ett större användande av binde-

streck skulle såväl minska felen som ”lindra skadan” där en sammanskrivning hade 

varit det korrektaste alternativet.  

Om särskrivningsproblem bland skolelever har det skrivits tidigare, både i form av 

studentuppsatser och på högre akademisk nivå. I sin licentiatuppsats konstaterar 

Katharina Hallencreutz (2003:70) att långt förled i sammansatta ord oftare föranleder 

felaktig särskrivning. Men långt förled avses ett förled som är två- eller flerstavigt eller 

sammansatt. Hallencreutz noterar även att onödiga bindestreck och omotiverade spatier 
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(mellanrum) förekommer i hög grad och vid samma typer av ord och ordkombinationer 

där särskrivningar förekommer. 

Ytterligare tre iakttagelser görs av Hallencreutz: en oväntat hög andel särskrivna 

substantiv, en mindre andel särskrivna verb än förväntat samt att ord av den speciella 

semantiska kombinationen ”efterleden består av förleden som är ett ämnesnamn”1 är 

känsliga för felskrivningar. Hallencreutz uppfattar inte att särskrivningarna ökat i elev-

språk, medan hennes granskning av vuxenspråket via annonser och tidningsrubriker 

visar en svagt negativ trend rörande särskrivningar och bindestreck inuti rad (2003:71).  

Ur ett historiskt perspektiv menar såväl Hallencreutz (2001) som Linus Sköld (2008) 

att en ökning av särskrivningar inte är särskilt trolig. 

2.2  Studentrapporterna 
Flertalet studentuppsatser skrivna vid landets universitet och högskolor behandlar 

särskrivningsproblematiken. Även dessa har elevtexter i fokus. 

Anna Andersson undersöker i sitt examensarbete olika typer av fel i gymnasie-

elevers uppsatsskrivande. Ordbildningsfelen står för 18 procent av felen, inom den 

kategorin dominerar sär- och sammanskrivningsfelen. Pojkarna har dubbelt så många 

särskrivningsfel som flickorna. Substantivistisk förled står för drygt hälften av de fel-

skrivna orden, och flera fall av uttryck med siffror saknar bindestreck. Andersson 

konstaterar att så kallat foge-s är en riskfaktor, men att felaktiga särskrivningar med 

foge-s likaväl kan vara slarvfel, eftersom korrekta sammansättningar skrivs parallellt 

med de felaktiga, till och med i samma mening (2005:23).  

I en jämförelse mellan gymnasieelevers stavnings- och ordbildningskompetens 1997 

respektive 2007 registerar Julia Carlsson (2009) en viss försämring av den totala 

stavningsförmågan med åren. Det vanligast förekommande ordbildningsfelet var 

särskrivning. Ur materialet från 1997 noterades 39 särskrivningsfel av pojkar, mot 4 

gjorda av flickor. Materialet från 2007 uppvisar totalt bara 9 särskrivningsfel, utan 

någon större genusskillnad. Utvecklingen rörande total stavningsförmåga och specifikt 

särskrivningsfelen skiljer sig därmed åt i underlaget. 

Johanna Nikula Harrysson (2011) har i en studentuppsats undersökt hanteringen av 

det svenska språket hos svenska och finlandsvenska elever i årskurs 9. När det gäller 

särskrivningsfel konstaterar Nikula Harrysson att pojkarnas särskrivningar är fler än 

flickornas, såväl bland de svenska som finlandssvenska eleverna, totalt 69 procent. 

                                                           
1 Exempelvis guld peng*, pengen består av ämnet guld 
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Felaktigt särskrivna substantiv dominerar, totalt 66 procent, i jämförelse med andra ord-

klasser. Drygt hälften av alla fel rörde bindestreck. 

I en annan studentuppsats (Högberg & Pettersson 2012) rörande elevers uppfatt-

ningar om särskrivningar och lärares arbete med frågan framkommer att dessa sjätte-

klasselever inte själva uppfattar en felaktig särskrivning i en text. Eleverna förstår att 

vissa särskrivningar, exempelvis kul glass*, kan leda till missförstånd, men menar att 

det spelar mindre roll eftersom läraren ändå förstår vad som avses.  

Denna inställning hos eleverna kan ställas mot Rappner & Smith (2013:24), som  

drar slutsatsen vid ett undervisningsexperiment i årskurs 6 om förebyggande av felaktig 

särskrivning att det finns tre kritiska aspekter för läraren att ta hänsyn till i undervis-

ningen: sär- eller sammanskrivning ändrar ords betydelse, ord har bara en huvudbeto-

ning, och denna sammanfaller alltid med en stavelse. 

Att det finns en stark koppling mellan hur korrekt en text är och hur den värderas 

visar Zandra Flygh i sin uppsats (2012) om reaktioner på och konsekvenser av 

särskrivning. En stor majoritet av personerna i undersökningen tycker att en särskriven 

text är illa skriven och mindre tillförlitlig än en språkligt korrekt text. Särskriven text 

upplevs som störande och förtroendet för personen bakom en särskriven text är lågt, 

enligt rapporten. 

I den litteratur som granskats har följaktligen ytterst lite skrivits om särskrivning 

bland studenter på akademisk utbildningsnivå. En trolig förklaring är att en student-

grupp är en heterogen massa. Här hoppas jag att min undersökning ska fylla en 

kunskapslucka. 
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3  Metod 
I detta avsnitt presenteras den metod och det materialurval som använts för att genom-

föra undersökningen. En diskussion om metodens för- och nackdelar förs också. 

3.1  Metodval 
Intentionen med urvalet var en så homogen grupp som möjligt, trots att studenter gene-

rellt är en relativt heterogen massa. Högskolestudenter i dag skiljer sig kraftigt åt demo-

grafiskt inom ett och samma utbildningsprogram: ålder, familjesituation, utbildnings-

bakgrund, eventuell yrkesbakgrund, geografisk och etnisk härkomst varierar stort. De 

urval som redovisas för nedan är gjorda för att erhålla ett så jämförbart material som 

möjligt, utifrån möjliga förutsättningar. 

3.2  Material och urval 
Undersökningen i denna studie baseras på uppsatser på C-nivå/kandidatnivå, så kallade 

examensarbeten, vid Högskolan i Gävle (HiG). Totalt har 40 uppsatser granskats. Hälf-

ten av dessa är skrivna inom ämnet omvårdnadvetenskap av studenter vid Sjuk-

sköterskeprogrammet. Den andra hälften är skrivna inom ämnet datavetenskap. Data-

studenterna har studerat inom olika utbildningsprogram: Dataingenjörsprogrammet, 

Datavetenskapliga programmet, Kreativ programmering samt Creative Computer 

Graphics. För att säkerställa att uppsatserna var jämförbara gjordes en sökning i 

studiedokumentationssystemet Ladok på kurskoder. Samtliga uppsatser är genomförda 

och godkända vid examensarbeteskurserna i Omvårdnadsvetenskap2 respektive Data-

vetenskap3.  

För att upptäcka eventuella förändringar över tid var den ursprungliga avsikten att 

jämföra uppsatser från 2013 med uppsatser från 2003, alltså tio år tillbaka i tiden. Men 

år 2003 skrevs de flesta examensarbeten på en lägre akademisk nivå (B-nivå) och därför 

valdes år 2005 som jämförelseår, då C-uppsatser blivit vanligare. Dock har antalet 

studerande fluktuerat under dessa åtta år, särskilt inom de datavetenskapliga utbildning-

arna, och därför finns även datauppsatser från 2012 med i urvalet. I nedanstående text 

kommer dock gruppen fortsättningsvis för enkelhetens skull att refereras till som 

”2013”. Enstaka uppsatser från den årskull som 2005 skrev uppsats inom omvårdnads-

vetenskap blev inte godkända förrän i början av 2006. Dessa benämns ändå i texten som 

”2005”. Uppsatserna från 2012-2013 har hittats digitalt i uppsatsdatabasen DiVA, 

medan de äldre endast fanns i pappersform och därför har kopierats från högskolans 

arkiv. 
                                                           
2 Kurskod år 2005: 6SV13C. Kurskod år 2013: OMG800 
3 Kurskod år 2005: 301DVC. Kurskod år 2012-2013:DV010C 
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Föreliggande studie granskar endast särskrivning, och inte andra skriftspråkliga bris-

ter. Studenter med svenskklingande namn valdes ut till studien, då studenter med 

invandrarbakgrund kan tänkas ha andra språkliga problem, vilket även kan påverka 

särskrivningsfrekvensen. Självklart är ett svenskt namn ingen garanti för att personen är 

född och uppväxt i Sverige, lika lite som ett utländsk namn innebär det motsatta. Men 

sannolikheten att det finns en koppling mellan namn och etnicitet är inte försumbar i 

detta fall. 

HiG har studenter i alla åldrar. De studenter vars uppsatser valts ut för studien befann 

sig alla vid skrivandet inom åldersspannet 22-27 år. Studenternas ålder togs fram genom 

att jämföra godkännandeår för uppsatsen med studentens födelseår. Såväl person-

nummer som datum för kursens godkännande är framtaget ur Ladok. I detta fall är det 

de faktiska datumen som räknas, även om de infallit under 2006 för 2005-grupperna. 

En jämn könsvis fördelning hade varit önskvärd i studien, men det var inte görligt 

utifrån de valda ämnena. Sjuksköterskeprogrammet domineras av kvinnliga studenter, 

medan de datavetenskapliga utbildningarna har manlig dominans. En strävan efter att 

inkludera enstaka uppsatser från studenter av det underrepresenterade könet har dock 

funnits och delvis uppnåtts.  

Ytterligare en parameter finns att ta hänsyn till rörande uppsatserna, nämligen deras 

betyg. Inte heller där går att göra en rättvis jämförelse, varken mellan årgångar eller 

kurser. På omvårdnadskursen 2005 fanns bara betyget G att få, medan datakursen 

samma år hade graderingen VG respektive G. År 2013 hade båda kursplanerna ändrats 

till den nu rådande betygsskalan vid HiG (HiG kanslibeslut 2006), där godkänd kurs 

kan tilldelas betygen A, B, C, D eller E. Betyget A är det högsta. 

En sammanställning av undersökningsmaterialet återfinns i bilaga 1. 

3.3  Genomförande 
Samtliga uppsatser, totalt omfattande 1354 sidor, genomlästes och alla särskrivningsfel 

markerades för hand med en understrykning. Vid genomläsning markerades också, fast 

på annat sätt, majoriteten av de övriga fel som upptäcktes i texten. Det kunde röra 

felstavning, inkorrekt användande av skiljetecken, grammatikfel, felaktigt samman-

skrivna ord, borttappade ord, omkastad ordföljd etc. Denna markering gjordes för att få 

en känsla för textens språkliga kvaliteter och brister på ett mer generellt plan. 

Några avsnitt i uppsatserna var undantagna från granskning. Det gällde innehållsför-

teckningen, som förutsattes vara automatiskt genererad från kapitlens rubriker. Vidare 

granskades inte sidor med texter skrivna av andra än uppsatsförfattarna (förekom i vissa 

uppsatsbilagor). Inte heller bilder med text som var hämtade från andra källor granska-
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des. Större textmassor på engelska, till exempel en bilaga bestående av brev på eng-

elska, granskades av naturliga skäl inte. I övrigt lästes allt: titelsida, abstrakt (på 

svenska), bildtexter, tabeller, grafik med text, bilagor, referenslistor och själva huvud-

texten. 

Samtliga funna fel rörande särskrivning överfördes till ett Excel-dokument, ett blad 

per uppsats. Bladen benämndes VÅRD 1, VÅRD 2 och så vidare till och med VÅRD 

20. Resterande uppsatser benämndes DATA 1, DATA 2 etc. På varje blad skrevs samt-

liga särskrivningsfel in i den ordning de hittades i texten. Sedan gjordes en alfabetisk 

sortering för att kunna se om vissa felstavningar förekom flera gånger. Frekvensen för 

respektive särskrivningsfel noterades. Slutligen gjordes en sammanställning för varje 

grupp. För varje grupp (DATA 1-10, DATA 11-20, VÅRD 1-10 och VÅRD 11-20) 

antecknades frekvens av varje unikt fel, och felen delades in i substantiv och övriga 

ordklasser. 

Gällande antalet fel gjordes ett aktivt val att räkna variationer av typen 3D program* 

och 3D programmen* som två skilda fel. Alla fel inklusive böjningsformer och ord-

kombinationer ansågs unika om de inte överensstämde till fullo. Anledningen var att 

författarna själva ibland uppvisade inkonsekvens (precis som Andersson också noterade 

i sin studie 2005). En felaktig särskrivning på en sida i uppsatsen kunde på en annan 

sida vara helt korrekt skriven (3D-program, i detta fall). En skrivning av typen dag och 

natt personal* genererade två felmarkeringar – en för avsaknad av bindestreck och en 

för mellanslaget före sista orddelen.  

Vid osäkerhet kring sär- eller sammanskrivning har SAOL använts som måttstock. 

Merparten av de fel som markerades, särskilt i de datavetenskapliga uppsatserna, är 

icke-lexikala ord, dvs de går inte att hitta i en standardordlista. Jag har därför även haft 

kontakt med språkrådgivningen vid Institutet för språk och folkminnen, och i ett fall 

använt mig av en statistikordbok. I de flesta fall har kontexten varit vägledande vid 

bedömningen av rätt respektive fel. Men i enstaka fall var kontexten eller orden så 

komplicerade att jag bara kunde göra en kvalificerad gissning. 

3.4  Metodkritik 
Det finns en hel del osäkerhetsfaktorer att beakta kring vald metod. Materialet är 

begränsat och urvalet är delvis slumpmässigt. Det finns som ovan redovisats svårigheter 

med att jämföra grupperna. Endast en genomläsning gjordes av de 40 uppsatserna, och 

risk finns att särskrivningsfel missats. Att enstaka skrivfel, anslagsfel, kan förekomma 

är en felräkningsprocent att ta i beaktande, och klassificeringen av fel i de fackordstunga 

och kraftigt engelskinfluerade datavetenskapliga uppsatserna är inte helt säker. Till och 
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med indelningen i substantiv eller annan ordklass upplevdes inte alltid självklar. Inte 

heller uppdelningen i flerstavigt (långt) respektive enstavigt förled var given rörande 

vissa datarelaterade begrepp. Slutligen kan synpunkter framföras gällande hur antalet fel 

räknas. Många studier på högre akademisk nivå räknar felaktiga särskrivningar respek-

tive sammanskrivningar som två sidor av samma mynt, även bindestrecksfel kategorise-

ras ofta i samma felgrupp. Jag har valt en snävare avgränsning i denna studie.  

3.5  Etiska aspekter 
Samtliga uppsatser finns tillgängliga vid HiG, antingen på papper i högskolans arkiv 

(2005) eller digitalt i DiVA (2013). De är offentliga handlingar. Personuppgifter och 

betyg registreras i Ladok. Även dessa uppgifter är offentliga. I sammanställningen i 

Bilaga 1 är personuppgifter och uppsatstitlar dolda. 
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4  Resultat 
Nedan redovisas resultatet för var och en av de fyra grupperna, inklusive en jämförelse 

inom respektive ämne, samt några exempel på förekommande fel.  

4.1  Grupp 1: DATA 1-10 
Denna grupp som avser tio uppsatser om totalt 371 sidor inom datavetenskap från 2005, 

omfattade nio män och två kvinnor. Medelåldern vid författandet var 24,7 år. En av 

uppsatserna hade två författare, resterande nio var ensamförfattare. Antalet särskriv-

ningsfel var totalt 212 stycken, inom intervallet 1-75 fel. Medelvärdet var 21,2 fel och 

medianen var 9 fel. 15 stycken radbrytningsfel (dvs bindestreck saknas vid avstavning) 

hittades, vilket motsvarar 7,1 procent. Andelen felaktigt särskrivna substantiv uppgick 

till 93,7 procent. Hela 92,0 procent av de särskrivna orden hade långt förled, enligt 

Hallencreutz’ definition.  

Några exempel på felskrivna ord: 1950 till 80 talet, för och nackdelar, Mac miljö, 

”stand-alone” applikation, äppel knappen, tolerance add eye dropper verktyget, här i, 

Hollywood trenden, UGLSL koden, data objekt mönstret, drag och släpp principen. 

4.2  Grupp 2: DATA 11-20 
Denna grupp omfattade tio män och en kvinna som skrivit uppsatser inom dataveten-

skap godkända 2013. Uppsatsomfånget var 371 sidor. Medelåldern vid författandet var 

23,0 år. En av uppsatserna hade två författare, resterande nio var ensamförfattare. Anta-

let särskrivningsfel var totalt 253 stycken, inom intervallet 0-104 fel. Medelvärdet var 

25,3 fel och medianen 11,5 fel. Andelen felaktigt särskrivna substantiv var 97,1 procent. 

Långt förled hittades i 92,9 procent av de särskrivna orden och 13 stycken radbryt-

ningsfel hittades (motsvarande 5,1 procent). 

Några exempel på felskrivna ord: troll liknande, tabell vy, i från, förfallo datum, 

misss_fast_lmap_maya noden, lika dant, foton spårning, color bleed effekten, bas färg, 

icke professionella, SUS värden, ”Meet the ...” serien, Burakumin släkten. 

I denna grupp återfanns även rekordet gällande längd på ord/sammansättningar, om 

än väldigt udda och konstruerat: 
Vilda Västen med en smula steampunk (grov teknologi, både avancerad men primitiv, oftast driven av 

ånga) biten 

4.3  Sammanfattning DATA 
De datavetenskapliga uppsatserna föranledde många överväganden vid granskningen 

rörande huruvida formuleringar i texten var korrekta eller felaktiga. Även om det också 

i omvårdnadsuppsatserna fanns ämnesrelaterad terminologi som var okänd för mig så 
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var omfattningen avsevärt större på datasidan. Mängder av engelska termer, ämnes-

specifika begrepp och omfattande kodväxling försvårade granskningen. När författarna 

dessutom växlade mellan svenska, engelska och ”svengelska” begrepp för det som jag 

uppfattade som samma sak blev felräkningen en grannlaga uppgift. Resultatet får därför 

bedömas ha en viss felmarginal, vilket dock inte påverkar den slutliga tolkningen. 

Andelen felaktiga särskrivningar ökade från 212 ord år 2005 till 253 ord år 2013, 

detta trots att det i den senare gruppen fanns en ur särskrivningssynpunkt felfri uppsats. 

Det är en ökning med 25,9 procent. Antalet granskade sidor är likvärdigt mellan grup-

perna, 371 sidor år 2005 respektive 367 sidor år 2013. Om antalet felaktiga särskriv-

ningar ställs i relation till antalet sidor blir talen 57,1 procent (2005) respektive 68,9 

procent (2013). Om antalet fel i stället slås ut på antalet uppsatser per årskull så 

framkommer även där en ökning: 21,2 procent (2005) respektive 25,3 procent (2013). 

Antalet fel per uppsats fördelat på betyg var 2005 relativt jämnt fördelat, i genom-

snitt 19,7 fel per uppsats med VG i betyg. Uppsatser med G i betyg hade i genomsnitt 

23,5 felaktiga särskrivningar. År 2013 var variationen större. Uppsatserna fördelade sig 

på en betygsskala från A ner till D. A-uppsatsen hade bara 9 fel, medan övriga uppsat-

sers snittantal låg på 17,5 (betyg B), 34,5 (betyg C) respektive 23,7 (betyg D) fel. Detta 

visar att det finns ett visst samband mellan högt betyg och färre felaktiga särskrivningar, 

men inget självklart samband mellan mycket lågt betyg och störst antal särskrivningar. 

De felaktiga särskrivningarna domineras klart av substantiv: 93,7 (2005) respektive 97,1 

(2013) procent. Övriga ordklasser har inte specificerats. 

Den speciella terminologin ledde till  en mycket hög andel särskrivna ord med långt 

förled, men ingen förändring skedde under åren. Inte heller andel med radbrytningsfel 

förändrades nämnvärt. 

Könets betydelse för antal felaktiga särskrivningar är ytterst svårt att avgöra på ett 

litet material. De tre kvinnliga datastudenterna hade tillsammans 30 fel, fördelade på två 

uppsatser eftersom en var felfri. Det ger ett medelvärde på 10 fel per uppsats. Reste-

rande sjutton uppsatser skrivna av manliga studenter hade totalt 435 fel, vilket genererar 

medelvärdet 26,5 fel. 

Eftersom antalet särskrivningsfel per uppsats är så varierat – intervallet 0-104 fel – 

ger inte medelvärden en fullständig bild. En gruppering ger större tydlighet. Tabell 1 (på 

nästa sida) visar fördelningen på en större detaljnivå och även en koppling till registre-

rade betyg. Tabell 2 visar hur många uppsatser som inte översteg omvårdnadsuppsatser-

nas maxantal, 18 stycken särskrivningsfel.  
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Att en uppsats med 104 felaktigt särskrivna ord kan få betyget C, vilket motsvarar 

benämningen Bra/Good i Ladok, är något förvånande. Beror detta på brister vid oppone-

ring eller handledning? Tilldöms inte språkriktigheten i en uppsats den tyngd som den 

förtjänar, för att rapporten ska fungera väl kommunikativt? Eller brister det i språk-

kunskaperna hos handledare och examinatorer själva, så att de därför inte i tillräcklig 

mån kan stötta studenterna i detta avseende?  
 

Tabell 1. Antal fel per datauppsats samt betyg 

Antal fel Antal 
uppsatser 

Betyg Betyg 

0-5 3 G, VG B 

6-10 5 G, G, VG, VG A 

11-15 4  C, D, C, C 

16-25 3 VG, VG D 

26-40 2  D, B 

41-60 1 VG  

61-80 1 G  

81-104 1  C 

 

 

Tabell 2. Antal fel per datauppsats  

Antal fel Antal 
uppsatser 

0-18 12 

19-50 5 

51- 3 

 

 

 

 

 

Dock ska påpekas att mitt sätt att räkna antal fel innebär att ett enda felskrivet ord som 

har stor frekvens i en uppsats gör att en i övrigt nästan felfri uppsats kan få många 

felaktiga särskrivningar. Detta kan vara en av förklaringarna till att uppsatser med goda 

betyg ändå har många särskrivningar. 

4.4  Övriga språkkommentarer för DATA  
Generellt var inslaget av engelska ord onödigt stort. Några få uppsatser sticker ut i posi-

tiv mening där nästan alla kombinationer av term och substantiv korrekt är skrivna med 

bindestreck och författarna dessutom har översatt nästan alla slutled i sammansättning-

arna till svenska. Ett stort antal onödiga spatier efter bindestreck eller annat skiljetecken 

(ex: applikations- databasen, GPU: n, renderingsfarms- lösningar, VM- data). Men även 

avsaknad av mellanslag (ex: 400MHz) samt onödiga bindestreck, där sammanskrivning 

hade fungerat väl, förekom. Att inte vara konsekvent i sitt skrivande, oavsett om det är 

korrekt eller inte, särskrivet eller inte, var mycket vanligt (ex: stavningen webrobot 

respektive webbrobot förekom i samma stycke). Fler oredovisade felkategorier finns. 

En allmän reflektion var att texter med många språkfel upplevdes tunglästa. Initialt 

gick min läshastighet ner, men sedan övergick jag omedvetet till ett skumläsande då jag 

missade fel och fick göra omtag för att återfå fokus på detaljerna – vilket för övrigt 

överensstämmer med en undersökning som Lars Melin refererar till i tidningen 

Språkvård. 



14 

4.5  Grupp 3: VÅRD 1-10 
Denna grupp omfattade tre män och femton kvinnor som skrivit totalt tio examens-

arbeten om sammanlagt 305 sidor inom omvårdnadsvetenskap år 2005. Medelåldern vid 

författandet var 24,2 år. Åtta av uppsatserna hade två författare, resterande två var 

ensamförfattare. Antalet särskrivningsfel var totalt 47 stycken inom intervallet 0-16 fel. 

Medelvärdet var 4,7 fel och medianen var 2,5 fel. Andelen felaktigt särskrivna substan-

tiv var 84,4 procent. Särskrivna ord med långt förled uppgick till 37 stycken, vilket mot-

svarar 78,7 procent. Inga radbrytningsfel i samband med avstavningar noterades. 

Några exempel på felskrivna ord: avdelnings chef, när stående, så som, HD patienter, 

icke rökare, dag och natt personal, kvasi experimentell, dialys behandling, reutek grepp, 

90 talet, SHEEP studien, C uppsats, kris situation, mellan Sverige, trauma patienter. 

4.6  Grupp 4: VÅRD 11-20 
Denna grupp omfattade nitton kvinnor, inga män. Medelåldern vid författandet var 23,8 

år. Nio av uppsatserna hade två författare, en student var ensamförfattare. Antalet 

särskrivningsfel var totalt 44 stycken, inom intervallet 0-18 fel. Medelvärdet var 4,4 fel 

och medianen var 3 fel. Andelen felaktigt särskrivna substantiv var 80,5 procent. 40 

stycken (90,9 procent) särskrivningsfel innehöll långt förled. Antal radbrytningsfel var 

11 (25 procent). Antalet uppsatssidor var 311. 

Några exempel på felskrivna ord: publicerings år, immunbrist virus, MeSH termer, 

över/under medicinerade, peron till person intervjuer [felstavat], allmän sjukvården, 

fokus grupper, utbildnings och erfarenhetsmässigt, tillhandla håller [eventuellt felsta-

vat]. 

4.7  Sammanfattning VÅRD 
Uppsatserna inom ämnet omvårdnadsvetenskap var förvånansvärt korrekt skrivna, även 

vid låga betyg. Enstaka facktermer och specialuttryck vållade viss tvekan vid 

kategoriseringen, men i de flesta fallen kunde tveksamheter avgöras med hjälp av 

SAOL. Alla uppsatser utom tre hade dubbla författare, och majoriteten byggde på 

litteraturstudier utifrån artiklar på engelska. Med den bakgrunden skulle den anglofila 

påverkan kunnat slå igenom på mängden särskrivningar, men antalet totalt är bara 45 

stycken respektive 44 stycken. Medelvärdet rörande antalet fel per uppsats blir då 4,5  

respektive 4,4 fel. Ingen betydande förändring över tid kan påvisas. Antalet granskade 

sidor är likvärdigt mellan årgångarna: 305 sidor år 2005 och 311 sidor år 2013. Det ger 
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en relation mellan antal fel per antal sidor på 14,8 procent (2005) respektive 14,1 

procent (2013).  

Andelen substantiv som särskrivits sjönk från 84,1 procent (2005) till 80,0 procent 

(2013). År 2005 fanns bara betyget G att erhålla. Men år 2013 fördelades sig antalet 

felaktiga särskrivningar enligt följande: en uppsats med betyg B var felfri, medan övriga 

uppsatsers snittantal låg på 8 fel (betyg C), 4 fel (betyg D) och 2 fel (betyg E). Det finns 

därmed inget samband mellan lågt betyg och större antal felaktiga särskrivningar. 

Andelen facktermer är lägre jämfört med datauppsatsernas texter, och de som finns 

är mindre komplexa och sannolikt mer frekventa i allmänt dagligt tal. Ett ord som 

diabetes föreningarna* är visserligen ämnesrelaterat, men sannolikt inte lika ovanligt 

eller udda som Adobe familjen*. 

Könets påverkan är, precis som för de datavetenskapliga uppsatserna, svårbedömt 

eftersom underlaget inte är jämställt. Medelvärdet för antal fel per uppsats var 3,9 för 

kvinnor och 10,0 för män. De två uppsatserna som är skrivna av manliga studenter har 

fyra respektive sexton fel. Bara tre uppsatser av de totalt tjugo har mer än sju fel. Det är 

inte självklart att det är en slump att en av dessa har en manlig författare. 

4.8  Övriga språkkommentarer för VÅRD 
Vårdtexterna är ganska lättlästa i jämförelse med datauppsatserna; att språket genomgå-

ende är svenska, innehållet mer förståeligt för en lekman och radavståndet 1,5 har stor 

betydelse. Men visst finns även språkfel även här. Jag fann bland annat exempel på fel-

aktig kongruensböjning (ex: föräldrar som ... känner sig förvirrad*), sammansättningsfel 

(ex: observationkunskaper*). Skiljetecknen bindestreck och semikolon ställer till det, 

särskilt sammanblandningen mellan semikolon och kolon inför uppräkningar är vanlig, 

och två (i stället för korrekta tre) punkter som används i markering av paus. Det finns 

osäkerhet kring skillnaderna mellan de-dem respektive var-vart. Talspråkligheter (ex: 

våran), inkonsekvenser (ex: både kvalitet och kvalité används) och felaktiga förkort-

ningar (ex. mm – millimeter, i stället för m m – med mera). En uppsats hade så många 

felaktiga sammanskrivningar (avsaknad av mellanslag) att jag först misstänkte något 

tekniskt fel i samband med skapandet av PDF-filen. En stor del av uppsatserna hade 

bilagor i tabellform. Där var avstavningsfelen frekventa, viket kan vara förklaringen till 

att gruppen VÅRD 11-20 hade så mycket som 25 procents radbrytningsfel. 

  



16 

5  Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och försök till slutsatser dras. Avslutningsvis ges 

förslag på fortsatta studier och till sist följer en reflektion. 

5.1  Diskussion 
De initialt uppställda hypoteserna att särskrivningar hos studenter ökar och att studenter 

inom det tekniskt-naturvetenskapliga området generellt har sämre skriftspråkliga 

förmågor bekräftas av denna undersökning.  

Denna studie har även visat på komplexiteten gällande jämförelser av och 

undersökningar kring studenters skrivande. Materialet i denna undersökning var så 

homogent som det var möjligt, men verkligheten är relativt heterogen.  

Textomfånget, antalet sidor, är inte helt jämförbart mellan DATA och VÅRD. Inom 

det datavetenskapliga ämnet är dessutom texten skriven med radavstånd 1, medan 

omvårdnadsuppsatserna har radavstånd 1,5. De datavetenskapliga uppsatserna innehål-

ler ibland bilder, vilket kompenserar skillnaden en aning. De tätare texterna inom 

datavetenskap upplevdes mer svårlästa och felmarginalen vid granskningen blev därmed 

större. De omvårdnadsvetenskapliga uppsatserna hade oftare bilagor i tabellform, vilket 

ökat andelen radbrytningsfel, såväl avstavningar på fel ställe (mitt i en stavelse) som 

avsaknad av bindestreck. Allt detta har minskat homogeniteten i jämförelsematerialet, 

men förändrar ändå inte de stora skillnader som framkommit mellan DATA och VÅRD.  

Datastudenternas uppsatser innehåller en betydligt högre andel särskrivna ord, både i 

faktiskt numerär och i förhållande till sidantalet. För dessa uppsatser framkom även en 

negativ förändring i tid. Vårdstudenternas fel är betydligt färre och ingen tydlig 

förändring kan skönjas över tid. Dock har antalet radbrytningsfel ökat kraftigt, vilket 

kan kopplas till ett stort antal tabellbilagor med text som saknar bindestreck vid 

avstavning. Studenterna tycks låta ordbehandlingsprogrammet sköta avstavningen 

utifrån kolumnernas bredd och ord av typen rangordnings korrelations kofficienter* 

[felstavat] uppstår.  

Kvinnliga studenter, såväl inom VÅRD som inom DATA, hade lägre andel särskriv-

ningsfel än männen, vilket är i enlighet med tidigare undersökningar.  

I samtliga fyra grupper domineras särskrivningarna av substantiv, men övervikten är 

högre för datastudenterna med ett snitt på 93,4 procent (att jämföra med vårdstuden-

ternas 84,0 procent). Bland övriga ordklasser förekom felaktig särskrivning av såsom 
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upprepade gånger. Ett mellanslag i detta ord är betydelseskiljande, vilket en slagning i 

Språkrådets frågelåda lätt visar. 

Datastudenterna läser kursen Vetenskaplig teori och skrivande innan de skriver sitt 

examensarbete, och för omvårdnadstudenterna finns kurserna Teorier och forsknings-

metoder inom omvårdnad I och II som föregår uppsatskursen. Jag hade förväntat mig att 

i litteraturlistorna finna någon av de handböcker i uppsatsskrivande som jag själv stött 

på under mina studier (några exempel finns separerade i källförteckningen) samt någon 

bok rörande svenska skrivregler. Men detta återfanns inte. Ska detta tolkas som att 

utbildnings- eller kursansvariga inte lägger den tonvikt på en språkligt korrekt uppsats 

som studenterna, åtminstone på datasidan, tycks behöva? 

5.2  Slutsatser 
Svenskans möjligheter att skapa nya ord är speciell. Ordsammansättningar av modellen 

basfiolsfodralsmakaregesällerna (Lennermo 2013:2) är helt korrekta. Majoriteten av 

tänkbara sammansättningar går inte att hitta i en ordbok, vilket dock utgör ett problem 

när skribenten tvekar kring stavningen. 

Man kan tolka resultatet som att kvinnliga studenter skriver korrektare än de manliga 

studenterna. Men man kan också tolka det som att handledare inom omvårdnadsveten-

skap starkare betonar vikten av ett korrekt språk, möjligen på grund av högre medveten-

het om eller intresse för frågan. En tredje tolkning skulle kunna vara att samarbete är att 

föredra framför ensamt författarskap. En fjärde tolkning är att opponeringen är tuffare 

bland omvårdnadsstudenterna, eftersom de tycks ha en större kunskap rörande 

särskrivningsreglerna. 

Att i undervisningen betona studentens möjligheter att få hjälp med sitt skrivande, 

såväl via bibliotekets stödfunktion Skrivarverkstaden4, som att aktivt använda litteratur 

som Svenska skrivregler och SAOL, känns angeläget. Ur ett pedagogiskt perspektiv 

torde det vara angeläget att påpeka stödmöjligheterna tidigt under studietiden.  

5.3  Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har visat att det finns behov av ytterligare studier rörande studenters skri-

vande, såväl rörande särskrivningar som rörande andra typer av skrivfel (såsom an-

vändandet av skiljetecken, stavning eller grammatik). En liknande studie skulle kunna 

                                                           
4 Kan ha andra namn vid andra lärosäten. 



18 

granska exempelvis uppsatser inom företagsekonomi där könsfördelningen är mer jäm-

lik, eller samtliga uppsatser inom ett visst ämne för att studera om faktorer som etnicitet 

eller ålder har betydelse för frekvensen av felaktiga särskrivningar. Även inom ämnet 

medie- och kommunikationsvetenskap eller inom lärarprogrammet vore en liknande 

studie av intresse. Studenter inom dessa utbildningar förutsätts ofta ha en god språk-

känsla samt en skriftspråklig kompetens som är högre än motsvarande hos studenter 

inom andra icke-tekniska utbildningar. Stämmer detta? 

Även studier av hur lärare arbetar med eller diskuterar om de språkliga frågorna i 

samband med uppsatsskrivandet kan vara av intresse. Skiljer det sig åt mellan olika 

ämnesområden? Är det så att lärarna själva har olika god kännedom om skrivregler 

beroende på vilket ämne de undervisar i? Lägger lärare från skilda ämnesområden olika 

stor tonvikt på skriftspråklig korrekthet vid bedömningen av uppsatser?  

Samtliga typer av andra språkfel, förutom särskrivningar, som omnämnts under 

rubrikerna Övriga språkkommentarer, skulle också kunna föranleda nya studier. 

5.4  Slutord 
Högskolelagens första kapitel (SFS 1992:1434) anger lärosätenas ansvar: utbilda, forska 

och ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt 

verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”. En 

kandidatuppsats är inte alltid av den digniteten eller kvaliteten att den kan komma 

samhället till nytta. Men den ska, enligt kursplanen för DV010C, vara ett ”självständigt 

forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete”. Och därmed skulle man kunna tycka 

att de skriftspråkliga kraven på ett sådant arbete borde tendera att närma sig de krav som 

finns på myndigheternas språk generellt, och som anges i Språklagen från 2009: vårdat, 

enkelt och begripligt. När graden av förtroende och tillit för en text och för författaren 

bakom densamma är kopplat till den språkliga korrektheten (Flygh 2012:42-43) så finns 

argumenten. Eller med Lagerholms ord (2010:16): ”Ingen uppsats är bättre än språket i 

den”. 
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Bilagor 
 

1. Sammanställning urvalsmaterialet 

2. Sammanställning fel 
 

 



Bilaga 1. Sammanställning urvalsmaterialet 
 

Uppsats nr Kön Antal 
sid 

Betyg Antal fel 
totalt 

DATA 1 m 28 G 9 
DATA 2 m 45 VG 22 
DATA 3 m/m 50 G 9 
DATA 4 m 57 G 1 
DATA 5 m 36 VG 1 
DATA 6 m 35 G 75 
DATA 7 k 30 VG 8 
DATA 8 k 31 VG 22 
DATA 9 m 29 VG 7 
DATA 10 m 30 VG 58 

 
DATA 11 m 46 D 40 
DATA 12 m 37 C 11 
DATA 13 m 18 D 11 
DATA 14 m 25 C 104 
DATA 15 m/m 30 C 11 
DATA 16 m 46 B 35 
DATA 17 m 22 C 12 
DATA 18 m 27 D 20 
DATA 19 k 26 B 0 
DATA 20 m 90 A 9 

 
VÅRD 1 m/m 38 G 4 
VÅRD 2 k/k 27 G 2 
VÅRD 3 k/k 29 G 0 
VÅRD 4 m 32 G 16 
VÅRD 5 k 22 G 2 
VÅRD 6 k/k 34 G 0 
VÅRD 7 k/k 26 G 7 
VÅRD 8 k/k 32 G 13 
VÅRD 9 k/k 19 G 0 
VÅRD 10 k/k 46 G 3 

 
VÅRD 11 k/k 43 D 5 
VÅRD 12 k/k 37 C 18 
VÅRD 13 k/k 30 C 6 
VÅRD 14 k 40 E 3 
VÅRD 15 k/k 27 E 1 
VÅRD 16 k/k 25 C 0 
VÅRD 17 k/k 25 D 5 
VÅRD 18 k/k 28 D 3 
VÅRD 19 k/k 31 D 3 
VÅRD 20 k/k 25 B 0 
 

  



 

Fördelning kön: män kvinnor 

DATA 1-10 9 2 
DATA 11-20 10 1 
VÅRD 1-10 3 15 
VÅRD 11-20 0 19 
 

Medelvärde ålder 

DATA 1-10 24,7 
DATA 11-20 23,0 
VÅRD 1-10 24,2 
VÅRD 11-20 23,8 

Fördelning fel:  

DATA 1-10 212 
DATA 11-20 253 
VÅRD 1-10 47 
VÅRD 11-20 44 
Totalt 556 
 

Fördelning fel/år: Per 
uppsats 

Per 
sidantal 

År 2005 259 12,95 38,3 % 
År 2013 297 14,85 43,8 % 

Fördelning 
ordklasser: 

substantiv övriga snitt 

DATA 1-10 93,7 % 6,3 % 95,4 % 
DATA 11-20 97,1 % 2,9 %  
VÅRD 1-10 84,4 % 15,6 % 82,2 % 
VÅRD 11-20 80,0 % 20,0 %  
 

Antal fel med  
enstavig förled: 

flerstavig relaterat till antal fel 
totalt: 

DATA 1-10 17 195 8,0 % 92,0 % 
DATA 11-20 18 235 7,1 % 92,9 % 
VÅRD 1-10 10 37 21,3 % 78,7 % 
VÅRD 11-20 4 40 9,1 % 90,9 % 
 

Fördelning 
fel/kön 

antal fel antal 
uppsatser 

medelvärde 

DATA kvinnor 30 3 10,0 
DATA män 435 17 25,6 
VÅRD kvinnor 81 18 4,5 
VÅRD män 10 2 5,0 
 

Antal fel per antal sidor: 
DATA 1-10 57,1 % 
DATA 11-20 68,9 % 
VÅRD 1-10 15,4 % 
VÅRD 11-20 14,1 % 



Bilaga 2. Sammanställning fel 

DATA 1-10 
"Business Object Collection"  mönstret 

"Business Object" mönstret 

"Business Object" mönstret 

"Business Object"[radbrytning]mönstret 

"Data logger" mönstret 

"Data logger" mönstret 

"Data Transfer Object" mönstret 

"Event monitor" och "Observer" mönstren 

"Event monitor"[radbrytning]mönstret 

"Faux implementation" mönster 

"Faux implementation" mönstret 

"Faux Implementation"[radbrytning]mönstret 

"Flow logger" mönster 

"Flow logger" mönster 

"Flow logger" mönstret 

"Observer" mönstret 

"Observer" mönstret 

"Physical Tiers" och "Faux implemention" mönstren 

"Publish/Subsribe"[radbrytning]mönstret 

"Service Director" mönstret 

"Service Director" mönstret 

"stand-alone" applikation 

"State Logger" mönstret 

1500 talet 

1950 till 80 talet  

1980 talet 

2D position 

3d effekter 

3D grafik 

3D karaktär 

3D miljö 

3D position 

3D program 

3D simulator 

5 poängskurs 

50 och 60-talet 

Adobe familjen 

Adobe program 

After Effects programmet 

animate knappen 

API koden 

Asynchronous Business Process mönstret 

bakgrunds rök 

Bild serie 

CGI teknik 

chromakey test 

color tolerance värdet 

comp fönstret 

composite bilden 

Compositing program 

compositing program 

compositing program 

compositing programmet 

compositing[radbrytning]program 

CPU och GPU-implementationer 

ctrl knappen 

cykel klubbarna 

cykelprototyps design 

Data objekt mönstret 

Data[radbrytning]lager 

dator animering 

Decimal Klassifikationen 

desktop-virtual-reality tekniken 

drag och släpp principen 

Edison kamera 

effekt menyn 

effektivitets vinnande 

Eld effekt 

emitter verktyget 

ESRI programvaror 

evulotion inställningen 

Faux implementeringen 

Faux implementerings mönstret 

feather värdet 

film kurser 

film och tv branschen 

film[radbrytning]visningen 

fire biblioteket 

funktionsanrops argument 

för och nackdelar 

för och nackdelar 

för och nackdelar 

för och nackdelar 

GLSL shadern 

GLSL shadern 

GPS inspelningar 

gratis versionerna 

Hollywood produktion 

Hollywood trenden 

huvud[radbrytning]kompositionen 

hybrid system 

händelse mönster 

händelse mönstren 



här i 

här i 

icke datoriserade 

icke rutinmässig 

implementerings fas 

implementerings stadium 

integration möjligheterna 

Intel 486 datorer 

Interaktions möjligheter 

Internet GIS 

Internet GIS 

Internet GIS 

Internet GIS 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

janus fönster 

janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

Janus fönster 

jätte nöjd 

jätte nöjd 

Knapp[radbrytning]Tryckningar 

knapptrycknings  avseende 

kort filmer 

kostnads fråga 

Loggnings mönster 

lätt identifierat 

Mac miljö 

mask[radbrytning]parameterna 

masknings verktyget 

max hastighet 

meddelande standarder 

Medel Betyg 

meny system 

Miljö inställningar 

motion tracking stabilisering 

människa - dator interaktion 

navigations system 

Observer mönstret 

Online GIS 

online träning 

online tävlingar 

open-source projekt 

Optimerings[radbrytning]/Simuleringsserver 

partical panelen 

partikel system 

partikel[radbrytning]effekter 

Pedal och vindmotstånd 

pedal och vindmotstånd 

prestanda vinnande 

preview funktion 

proxy med kanal (proxy with channel) mönstret 

Publicerings/Prenumerations mönstret 

publik succéer 

realtids och målinriktade 

Redigerings program 

Rök effekten 

S.Ö.K metod 

s.ö.k skalan 

SAB tabellen 

serietidnings inspirerade 

Service Proxy mönstret 

simulerings mönster 

singel skärm 

SOA aktörer 

SOA arkitektur 

SOA arkitekturen 

SOA arkitekturen 

SOA arkitekturen 

SOA modellen 

standard utgåvan 

stop motion teknik 

säkerhets arrangemang 

Tablet PC datorn 

Tablet PC datorn 

test ronderna 

tio poängs 

titthåls kamera 

tjänste koordinator 

tjänsteproxy (Service Proxy) mönstret 



tjänsteproxy (Service Proxy) mönstret 

toleranse eller softnessvärdena 

tolerence add eye dropper verktyget 

tränings eller tävlingsmomenten 

tränings status 

tv program 

UGLSL koden 

undantags[radbrytning]situationer 

utmatnings[radbrytning]färger 

varying variabel 

Webb GIS 

webbtjänst applikationer 

workspace delen 

workspace delen 

WSDL (Web Service Despription Language) dokument 

väg inställning 

XML dokument 

XML typ 

XML[radbrytning]relaterade 

äppel knappen 

över lag 

över lag 
 

DATA 11-20 
"First Person Shooter" (FPS) genren 

"Lägg till funktion" knapp 

"Meet the..." serien 

"Proof of Concept" trailer 

1800 talet 

2D animatörer 

2D eller 3D texturer 

2D och 3D-artister 

360 graders perspektiv 

3D animatörer 

3D animerad 

3D artister 

3D branschen 

3D eller 2D artist 

3D generalist 

3D känsla 

3D Modelering 

3D modell 

3D modell 

3D modellen 

3D modellen 

3D modeller 

3D modellerare 

3D objekt 

3D och 2D program 

3D program 

3D projekt 

3D skulptering 

3D verktyg 

3d[radbrytning]applikation 

3D[radbrytning]grafiker 

3D[radbrytning]modeller 

3D[radbrytning]program 

3D[radbrytning]programvara 

50-tals design 

Absorption och Scattering coeff attribut 

ambient occlussion lager 

Ambient värdet 

Approx Diffusion, Single och Multiple scattring attibut 

arbets etik 

av och till konflikt 

back passet 

back radius värdet 

bas färg 

beauty passet 

beauty passet 

belysnings tekniker 

Berättelse Timing 

bil design 

break satsen 

BSSRDF metoden 

bump shader attribut 

Burakumin släkten 

C# versionen 

C# versionen 

C# versionen 

CCG (Creative Computer Graphics) programmet 

CG[sid- och radbrytning]industrin 

CMX ikoner 

color bleed effekten 

const variabler 

cowboy inspiration 

data typ 

datorgrafiks forum 

default inställningar 

default värde 

Default värdet 

depth attributen 



depth värdet 

design[radbrytning]visualisering 

diffuse attribut 

diffuse, front, middle, back och specular passen 

DOM, AJAX och JSON RPC hantering 

drag-and-drop teknik 

drop-down menyn 

drop-down[radbrytning]menyer 

file nod 

film och spelkaraktärer 

film och spelvärlden 

Final Gather punkt 

Final Gather strålar 

Final Gather strålarnas 

Final Gather stråle 

final variabeln 

flimmer reduktion 

foton karta 

Foton kartan 

Foton kartan 

foton mappen 

foton spårning 

foton spårning 

fängelse/ tribal mönster 

för och nackdelar 

förfallo datum 

förfallo datum 

förfallo datum 

Global Illumination algoritmen 

global illumination fliken 

Global Illumination fotoner 

Global Illumination tekniker 

Gångjärns gnissel 

handycam kamera 

HelloWorld program 

Huvud vy 

hår rörelser 

i från 

icke glänsande 

icke professionella 

icke[radbrytning]professionella 

Image-Based Lightning noden 

Importance partiklar 

ingång och utgångs yta 

Irradiance partiklar 

Java versionen 

jeans texturer 

kaustik foton 

komma tecknet 

Koncept omgivning 

kvalitets inställning 

Lightmap Write fliken 

lika dant 

linear färgkorrigering 

List vy 

lyx stjärnkryssare 

Maya Software- och Maya Vector rendering 

Maya unit avstånd 

mental ray inställningar 

mental ray inställningar 

mental ray material 

Mental Ray renderingen 

mental rays noder 

misss kategorin 

Misss_fast shaders 

misss_fast shaders 

misss_fast[radbrytning]shaders 

misss_fast_lmap_maya noden 

Misss_fast_simple_maya attribut 

misss_fast_simple_maya shader 

misss_fast_simple_maya shader 

misss_fast_skin_maya shaders 

misss_physical shader 

misss_physical shader 

Motion Graphics artist 

MPS(Moving particle semi-implicit) metoden 

MPS[radbrytning]metoden 

Ncloth simulering 

New York taxichaufför 

Noir berättelser 

num parametern 

original materialet 

original materialet 

original materialet 

pen verktyget 

personlighets egenskaper 

Photon Tracing illustration 

polygon antal 

polygon cylinder 

polygon sfär 

Pose to Pose animation 

protokoll droid 



Radiosity lösningarna 

Radiosity ytorna 

radius eller depth värden 

radius vektorn 

Ray Casting metoden 

Ray Tracing algoritmen 

Ray Tracing algoritmer 

Ray Tracing algoritmer 

Ray Tracing reflektion 

Ray Tracing skuggor 

Ray Tracing skuggor 

Ray Tracing skuggor 

Ray Tracing skuggorna 

Ray Tracing skuggorna 

readonly värden 

refraktions värde 

render pass support 

renderings pass 

renderings[radbrytning]inställningar 

RGB värden 

RGBA data 

RGBA värden 

RGBA värden 

RGBA värden 

RGBA värden 

run metod 

rörelse reaktioner 

Sample listan 

scattering attribut 

scattering attribut 

scattering effekten 

scattering metoder 

scattering[radbrytning]effekt 

shader grupper 

shader nätverk 

shader nätverk 

shader nätverk 

shader nätverk 

skicka knappen 

slapstick humor 

Sneetch roboten 

specular attributen 

spel och filmvärlden 

Straigh Ahead animation 

SubDivision ytor 

subsurface scattering effekt 

subsurface scattering effekt 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering effekten 

subsurface scattering lager 

subsurface scattering metoden 

subsurface scattering metoder 

SUS värden 

SUS värden 

tabell vy 

tabell vy 

tabell vy 

thread pool arkitekturen 

Threadpool klassen 

troll liknande 

TV och filmbranschen 

TV och reklambranschen 

tv specialeffekter 

tyg veck 

van Cleef versionen 

weight attribut 

weight eller radius värden 

VFX industri 

VFX(Visual Effects) industri 

Vilda Västen med en smula steampunk (grov teknologi, 
både avancerad men primitiv, oftast driven av ånga) 
biten 
Vilda Västern filmer 

World Wide Web Consortium (W3C) specifikation 

writeToColorBuffer nod 

writeToColorBuffer nod 
 

VÅRD 1-10 
120 poängs utbildning 
70 talet 

80 talet 

90 talet 

avdelnings chef 

C uppsats 

chock tillstånd 

dag och natt personal 

data analys 

data insamlingsmetod 

dialys behandling 



enkät studie 

enkät studien 

fritids sysselsättning 

HD patienter 

HD patienter 

HD patienter 

HD patienter 

HD patienter 

icke rökare 

icke rökarna 

icke rökarnas 

innehålls analys 

innehålls analys 

innehålls analys 

innehålls analys 

innehålls analys 

kris situation 

Kvasi experimentell 

löpandebands principen 

mellan Sverige 

natt skift 

när stående 

näst kommande 

näst stående 

psykolog hjälp 

reutek grepp 

Reutek greppet 

Reutek greppet 

SHEEP studien 

så som 

så som 

så som 

trauma patienter 

tredagars kurs 
 

VÅRD 11-20 
allmän sjuksköterskans 

allmän sjukvården 

analys[radbrytning]modell 

Bekvämlighets urval 

diabetes föreningarna 

familjerätts[radbrytning]domstol 

fokus grupper 

fokusgrupp[radbrytning]intervju 

full text 

Humantimmunbrist virus 

icke verbal  

icke verbala 

icke verbala 

immunbrist syndrom 

immunbrist syndrom 

immunbrist syndrom 

immunbrist virus 

immunbrist virus 

innehållsanalysan[radbrytning]alys 

Korrelations[radbrytning]analys 

Kvasiexperim[radbrytning]entell 

litteratur studie 

MeSH termer 

MeSH termer 

MeSH termerna 

patientjour[radbrytning]naler 

peron till person intervjuer 

publicerings år 

publicerings år 

publicerings år 

publicerings år 

rangordnings[radbrytning]korrelations[radbrytning]koffi
cienter 
Semistruktur[radbrytning]erad 

sjuksköterske- patient relation 

sjuksköterske- patient relationen 

telefon[radbrytning]undersökning 

tillhandla håller 

tillvägagångs sätt 

utbildnings och erfarenhetsmässigt 

över/under medicinerade 
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