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Ordbetoning
C
1. arkitektonisk
2. byggnad
3. klimat
4. historia
5. gestaltar
6. budget
7. lösningar
8. tegel
9. millimeter
10. leverantör
11. fasad
12. fönster
13. el
14. teater
15. kommunen
16. energi
17. yta
18. trångt
E
1. utbildning
2. arkitektutbildning
3. boendekvalitet
4. rumslighet
5. rumssekvenser
6. möblerbarhet
7. siktlinje
8. bottenvåning
9. spännvidd
10. orienterbarhet
11. funktionshinder
12. elljus
13. karmyttermått
14. grönområde
15. grannskap
16. gestaltningsprogram
17. förslagshandling
18. systemhandlingar
19. miljökonsekvensbedömning
20. avfall
21. återvinning
22. avfallsåtervinning
23. köldbrygga
24. spånskiva
25. riksintresse
26. upphovsrätt
27. byggherrekostnad
28. nyckeltal
29. underentreprenör
30. skyddsombud
31. formgivning
G
1. sätter upp
2. tar fram
3. skriver ut
4. styr upp

5. sitter fast
6. knyter an
7. smälter in
8. målar om
9. vecklar ut
10. bryter av
H
11. påbyggnad
12. avbrott
13. fastsatt
14. överenskommelse
15. ommålad
16. fastlimmad
17. påskriven
18. uppmätning
19. omgjord
20. upphängning
I
1. utökat förfarande
2. stora glaspartier
3. platsbyggd soffa
4. ovanlig arkitektur
5. omsorg om detaljerna
6. tekniskt samråd
7. hållbar utveckling
8. bärande vägg
9. personlig skyddsutrustning
10. olycksförebyggande åtgärd
11. löpande räkning
12. ekologiskt fotavtryck
13. enskilda intressen
14. hyvlat virke
15. fysisk planering
16. vatten och avlopp

Ord som inte uttalas som du tror
A
Det är svårt att skriva uttal med bokstäver 
på ett bra sätt, så det är viktigt att du 
lyssnar på ljudfilen
1. daks-jus
2. snykt
3. hökt
4. bykt
5. skoks-
6. stats-
7. stats-
8. jud
9. jus
10. soolit
11. värden
12. pro-SJEKT eller pro-CHEKT
13. ener-SJI eller ener-CHI
14. stutsar
15. jelpa till
16. eroopa

Förkortningar
A
1. PBL
2. MKB
3. FU
4. HR
5. IT
6. RFP
7. KPI
8. pdf
9. LCA
10. BRF
11. LOU
12. 3D
13. AFS
14. VVS
15. BFS
16. BSAB
17. dvg
18. KA
19. AMA
20. SS
21. BTA
22. VA
23. vd
24. AB
25. BIM
26. APT
B
1. pdf
2. HR
3. AFS
4. KA
5. PBL
6. BFS
7. AMA
8. VVS
9. BIM
10. MKB
11. LCA
12. AB
13. BSAB
14. RFP
15. VA
16. BRF
17. dvg
18. vd
19. FU
20. BTA
21. LOU
22. IT
23. SS
24. 3D
25. KPI
26. APT

Introduktion
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Yrken inom arkitektur
B
1. h
2. e
3. d
4. g
5. a
6. j
7. b
8. i
9. c
10. f
D
1. inredning
2. inredningsarkitekt
3. landskap
4. landskapsarkitekt
5. byggnadsingenjör
6. projektledare
7. miljöutredare
8. stadsbyggnad
9. stadsbyggnadskontor
10. område
11. hållfasthet
12. byggprocess
13. kulturarv
14. kulturarvsfrågor
15. fastighet
16. fastighetsbolag

Vad gör du på jobbet?
A
1. verbgrupp 1 

rita! 
rita 
ritar 
ritade 
ritat

2. verbgrupp 1 
skissa! 
skissa 
skissar 
skissade 
skissat

3. verbgrupp 2a 
bygg! 
bygga 
bygger 
byggde 
byggt

4. verbgrupp 4 
skriv! 
skriva 
skriver 
skrev 
skrivit 

5. verbgrupp 2b 
mät! 
mäta  
mäter 
mätte 
mätt

6. verbgrupp 4  
vik! 
vika 
viker 
vek 
vikt/vikit

7. verbgrupp 4 
skär! 
skära 
skär 
skar 
skurit

8. verbgrupp 2b 
klipp! 
klippa 
klipper 
klippte 
klippt

9. verbgrupp 2a 
höj! 
höja  
höjer 
höjde 
höjt

10. verbgrupp 2b 
sänk! 
sänka 
sänker 
sänkte 
sänkt

11. verbgrupp 3 
bo! 
bo 
bor 
bodde 
bott

12. verbgrupp 3 
sy! 
sy  
syr 
sydde 
sytt

13. verbgrupp 1 
gestalta! 
gestalta 
gestaltar 
gestaltade  
gestaltat 

14. verbgrupp 4  
gör! 
göra  
gör 
gjorde 
gjort

15. verbgrupp 4  
gå! 
gå  
går 
gick 
gått

B
1. skära
2. bor
3. höjer
4. går
5. vikt / vikit
6. sy
7. skissat
8. klippa
9. sänkte
10. mätt
11. skrev
12. gestaltade
13. byggt
14. gjorde
15. ritade
C
1. g
2. e
3. b
4. c
5. a
6. f
7. i
8. j
9. d
10. h
D
1. bygga på
2. skriva ut
3. sy upp
4. går ut på
5. mätte upp
6. rita av
7. bygger till
8. göra om
9. skriv av
10. byggt om

Arkitekt i Sverige och världen
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Speciellt med svensk arkitektur
D
1. en väv        väven  

vävar        vävarna
2. en översiktsplan    översiktsplanen 

översiktsplaner      översiktsplanerna
3. ett förslag        förslaget  

förslag        förslagen
4. ett hus         huset  

hus         husen
5. en stadsstruktur     stadsstrukturen 

stadsstrukturer       stadsstrukturerna
6. en kommun        kommunen  

kommuner        kommunerna
7. en förort        förorten  

förorter        förorterna
8. en standard        standarden  

standarder        standarderna
9. en trottoar        trottoaren  

trottoarer        trottoarerna
10. en detalj        detaljen  

detaljer        detaljerna
E
1. a
2. b
3. b
4. a
5. c
6. c

Material och byggnadsdelar
A
1. betong
2. trä
3. sten
4. tegel
5. plast
6. plåt
7. gips
8. koppar
9. glas
10. puts
B
1. bostäder
2. puts
3. stora
4. danskt
5. 54
6. måtten
7. justera
8. passa
C
1. Det blev svårt därför att tegel 

har bestämda mått, och 
bröstningshöjden på fönstren var inte 
anpassad till tegelstenarnas mått.

2. Dimensionerna och att man mäter i 
millimeter.

3. Därför att då passar måtten med ett 
helt antal tegelstenar under fönstren.

D
1. c
2. a
3. a
E
4. ett tegel en sten
5. en standard ett mått
6. en fog en tjocklek
7. ett tegel en leverantör
8. en bröstning en höjd 

F
1. lätt
2. billig
3. matt
4. skrovlig
5. opak (Men vissa säger 

ogenomskinlig.)
6. mörk
7. mjuk
8. ömtålig
9. porös
10. kall
G
1. tunga
2. vackert, dyrt
3. ömtålig
4. praktiskt, billigt
5. ren
6. varmt
7. blankt
8. tåligt
I
1. lister
2. stommar
3. golv
4. fasader
5. pelare
6. balkar
7. väggar
8. tak
9. trappor
10. paneler
11. dörrar
12. trösklar
13. mattor
14. diken
15. fönster
J
1. tegelfasad
2. stengolv
3. plastlist
4. plåttak
5. gipsvägg
6. stålbalk

Varför har svenskar lampor i 
fönstren?
C
1. c
2. Åt nordost.
3. Genom takfönstret.
4. Det är diffust och lyser upp utan att 

blända.
5. Därför att annars blir det för skarpt 

och man blir bländad.
6. Det betyder att det inte är så många 

soltimmar.
7. Därför att solen träffar fasaden rakt 

på.
8. Om hur mycket dagsljus det ska vara 

i nybyggnationer.
9. Man glömde bort dagsljuskvalitet.
10. Han tror att det är därför att 

byggbranschen vill optimera och 
spara pengar.

E
1. optimerar
2. årstider
3. yta
4. rät vinkel
5. slappt
6. gammaldags
7. mulet
8. tunn
9. vetter
10. hamnar mellan stolarna
F
1. ruta
2. rät
3. rätt
4. platt
5. platta
6. plåt
7. mått
8. matt
G
1. platt
2. matt
3. rätt
4. ruta
5. mått
6. plåt
7. platta
8. ruta
9. rät

Väderstreck
A

Orden som saknas är:
sydlig
österut
norr
norrifrån
västra

B
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1. väster
2. norra, södra
3. österut
4. norr
5. östra
6. öster, väster
7. nordlig
8. väster, norrut, söderut

Olika åsikter
A 
1. Ett projekt med några lägenheter på 

Lindängen.
2. Det är för låg dagsljusfaktor.
3. Hon föreslår att de ska öka 

fönsterytan och göra köken mindre 
djupa.

4. Han tror att det gör att köket känns 
trångt.

5. De ska diskutera frågan på ett nytt 
möte.

Hörmanus
Det som är markerat med fet stil 
är fraser som används för att vara 
försiktig. 

- Kajsa: Hej Stefan, vad bra att vi 
kunde träffas med så kort varsel.

- Stefan: Jamenvisst.
- K: Jo, som jag skrev i mejlet så har 

jag haft möte med dagsljuskonsulten 
och då tittade vi på Lindängen och 
tvåorna där som vetter mot nordost. 
Hon säger att dagsljusfaktorn hamnar 
på runt 0,8 %. 

- S: Okej…
- K: Ja, DF:n måste ju ligga över 1 

% så det här blir ju lite för lågt. Vi 
kommer nog inte att få bygglov.

- S: Skit också, ja jag anade nästan 
det. Det är det där gamla skivhuset 
mitt emot som suger åt sig allt ljus.

- K: Ja, det var det hon sa. Hon 
föreslår att vi ökar fönsterytan med tio 
procent, och så tycker hon att vi kan 
göra köken mindre djupa och lägga 
in ett förråd bakom istället. Det är 
ju inget vistelserum så där behöver 
man inte tänka på dagsljus. Och alla 
älskar ju förvaringsmöjligheter.

- S: Mindre djupa? Jahaaa. Hm. 
Jaaaa…

- K: Ja, det var det hon sa. Jag kan 
tycka att hon har en poäng med det.

- S: Jag vet inte, det känns som att det 
nästan lite förstör hela tanken med 
det här köket. Om vi gör det mindre 
djupt så kanske det kommer att 
kännas lite trångt. Eller…?

- K: Ja, alltså jag vet inte vad annars 
man kan göra. Har du något annat 

förslag?
- S: Hm. Jag vet inte jag. Det där 

skivhuset på andra sidan gatan alltså, 
det kan väl inte vara någon som 
skulle sakna där bruna teglet. Kan 
vi inte göra så här, att vi ändrar på 
det?

- K: Eeh, hur tänker du nu…? 
- S: Jag undrar om man inte skulle 

kunna byta ut det där teglet mot ljus 
puts? Då kanske man skulle kunna få 
till en bra reflektionsyta, så att vi kan 
ha kvar köken. Eller vad tror du? 

- K: Du tänker så. Ja, det är ju också 
en idé. Lite drastiskt kanske.

- S: Jag tänker så här att om jag ska 
dra in de här väggarna i köket så blir 
det färre köksskåp. Jag vet inte om 
det blir bra.

- K: Blir det verkligen så stor skillnad?
- S: Jag tror det. Det ÄR inte för lite 

fönster, enligt mig.
- K: Ja, så kan man ju tycka. Men att 

byta hela fasaden på ett hus som 
redan står… Är inte det lite väl?

- S: Kan man kanske räkna på vad det 
skulle kosta?

- K: Vi gör så här: Vi tar ett nytt möte 
på måndag och så bjuder vi in 
dagsljus och kanske Henrik och Anki 
också. Så får vi se vad vi kan göra.

- S: Okej, det blir bra. Jag kollar upp 
lite saker till dess.

C
1. Jag kan tycka att 

Skulle man kunna 
lite

2. lite 
Tror du att man skulle kunna 
lite 
lite

3. Undrar om man kanske skulle 
lite

4. Jag vet inte om jag verkligen
5. Borde man inte 

lite
6. Jag vet inte, men vi kanske skulle 

kunna 
lite

E
1. belysning
2. bisyssla
3. biarea
4. befintlig
5. binär
6. bebyggelse
7. bestämmelser
8. bilaga
9. bearbetar
10. biyta
11. bidrag

12. beställare
13. betalar
14. bifogar
15. begravningsplats
16. behovsanalys

De två ord som inte följer mönstret är 
binär och bearbetar. Eftersom binär 
skrivs med i borde bi- vara betonat, 
men det är det inte. Och eftersom 
bearbetar skrivs med e borde det 
vara obetonat, men i det här ordet 
ska man faktiskt betona be-!
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Här sitter vi
C
1. hälften
2. vd
3. senaste
4. utbildade sig
5. snygga
6. skeden
7. annorlunda
8. ansvar
9. anställer
G

mönster
rutig, randig, prickig, strimmig, 
enfärgad, spräcklig
form
fyrkantig, avlång, rund, oval
mänskligt beteende 
fyrkantig, långrandig, bufflig, 
klumpig

H
1. skede
2. detaljplanen
3. karta
4. detaljritningen
5. stege
6. skedar
7. block
8. mapp
9. steg
10. bricka
11. brand
12. steg

Soffan står i hörnet
A
1. ligger
2. sitter
3. står
4. står
5. ligger
B
1. står
2. lägger
3. står
4. sätter
5. sitter
6. ligger
7. ställer
C
stå!  står står stod stått
ställ! ställa ställer ställde ställt
sitt!  sitta sitter satt suttit
sätt!  sätta sätter satte satt
ligg! ligga ligger låg legat
lägg lägga lägger la lagt

D
1. står
2. stod
3. satt
4. ställa
5. sätta
6. ligger
7. sitter
8. står
9. ligger
10. ställa
11. suttit
12. la
F
1. ligger vid
2. sitter fast
3. sitter i
4. ställa ut
5. står
6. satt med

Var är mina grejer?
A
1. a
2. c
3. d
4. g
5. h
6. b
7. l
8. f
9. i
10. j
11. k
12. e
B
1. sax, skalpell, skärmatta
2. gem, sudd, skrivare
3. programvara, skärm, skrivare
C
1. Hans skalpell är trubbig.
2. Hon hämtar sin skalpell och en 

skärmatta.
3. Hon är irriterad på att ingen annan 

än hon beställer kontorsmaterial när 
det behövs.

4. Han märker att Maria är arg och tror 
kanske att hon behöver en matpaus.

5. Han blir irriterad på den eftersom en 
funktion i programvaran har ändrats.

6. Han har svårt att se på skärmen 
eftersom det inte går att zooma.

Hörmanus:
Dialog 1: Julia och Olle

- Men Olle, tänker du skära direkt på 
bordet?

- Jag skär inte, jag klipper!

- Med den där gamla slöa saxen? Det 
kan väl knappast bli bra.

- Min skalpell är alldeles trubbig. Det 
här går snabbare och blir bättre.

- Du kan få låna min. Jag hämtar den, 
och en skärmatta.

- Okej då 

- Dialog 2: Maria och Ronny
- Maria: Ååh, jag blir vansinnig! Varför 

finns det aldrig några gem på det här 
stället? Och det är bara småbitar av 
alla sudd. Tänk om någon annan än 
jag en enda gång kunde beställa det 
kontorsmaterial som vi alla använder? 
Det är väl knappast mitt jobb att se till 
att vi har toner i skrivaren och att alla 
pennor är vässade? Är jag nån jäkla 
assistent till er andra?

- Ronny: Oj. Ska vi ta tidig lunch idag, 
kanske? Jag bjuder. 

- Dialog 3: Erik och Parisa
- Erik: Men hurra. De har 

uppdaterat programvaran med nya 
kortkommandon. Herregud!

- Parisa: Va, kan det verkligen stämma?
- Erik: Ja! Jag har precis installerat 

version 3.6 och nu försöker jag 
zooma och det går inte med det 
vanliga sättet.

- Parisa: Wow, det låter otroligt dumt.
- Erik: Ja. Jag får väl skriva ut det 

istället. Jag ser inte tillräckligt bra på 
skärmen om det inte går att zooma. 
Men finns det toner i skrivaren då?

- Parisa: Ja, jag såg att Maria bytte 
alldeles nyss.

D 
1. framför
2. bredvid/
3. till vänster om
4. mittemot
5. längs
6. på/ovanpå
7. bakom
8. till höger om
9. vid
10. mellan
11. under
12. ovanför
13. genom
14. i

Välkommen till vårt kontor
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Hur ser det ut hos er?
C
1. c
2. a
3. b
4. a
5. b
6. b
7. b
8. a
9. a
10. b
11. a
12. b
E
1. d
2. f
3. b
4. e
5. c
6. g
7. j
8. a
9. h
10. i
F
1. igenom
2. fast
3. ner
4. undan
5. med
6. ihop
7. av
8. in
9. om
10. fram
G
1. yttervägg - innervägg
2. tät - gles
3. äkta - falsk
4. nyproducerad - i andra hand
5. massiv - ihålig
H

ytstruktur
glatt, nätig, slät, luddig, sträv
färg
dov, skir, mättad, gräll, dämpad

K
1. ritar - ritat - ritad/ritat/ritade
2. limmar - limmat - limmad/limmad/

limmade
3. hänger - hängt - hängd/hängt/

hängda
4. ställer - ställt - ställd/ställt/ställda
5. släcker - släckt - släckt/släckt/släckta
6. bebor - bebott - bebodd/bebott/

bebodda
7. skriver - skrivit - skriven/skrivet/

skrivna

8. tar - tagit - tagen/taget/tagna
9. knyter - knutit - knuten/knutet/knutna
10. drar - dragit - dragen/draget/

dragna
11. måttsätter - måttsatt - måttsatt/

måttsatt/måttsatta
12. förstår - förstått - förstådd/förstått/

förstådda
L
1. Takbelysningen är omhängd
2. Lampan är släckt.
3. Konceptet är framtaget.
4. Gardinerna är undandragna.
5. Fasaden är måttsatt.
6. Mötena är inställda.
7. Mattan är fastlimmad.

Vem är det som fixar fika?
B
1. Det är vi som ska träffa en 

landskapsarkitekt imorgon. 
/ Det är imorgon (som) vi ska träffa 
en landskapsarkitekt. 
/ Det är en landskapsarkitekt (som) 
vi ska träffa imorgon.

2. Är det i Malmö (som) du jobbar? 
/ Är det du som jobbar i Malmö?

3. Är det på onsdag (som) vi ska göra 
en platsanalys? 
/ Är det en platsanalys (som) vi ska 
göra på onsdag? 
/ Är det vi som ska göra en 
platsanalys på onsdag?

4. Det är Maria som kan hjälpa dig 
med datorn. 
/ Det är med datorn (som) Maria 
kan hjälpa dig.

5. / Det är datorn (som) Maria kan 
hjälpa dig med.

6. Det är du som ska prata med 
hissprojektören. 
/ Det är med hissprojektören (som) 
du ska prata. 
/Det är hissprojektören (som) du ska 
prata med.

C
1. Teknikstrul
2. Snart sommar
3. Festförberedelser
4. Delat ansvar
E
1. sluta
2. är klara
3. Är du klar
4. avslutar
5. Klarar vi
6. är helt slut
7. sluta

F
1. a
2. b
3. b
H
1. arkitekt
2. AK
3. brandingenjör
4. E
5. inredningsarkitekt
6. K
7. landskapsarkitekt
8. T
9. tillgänglighetsprojektör
10. H
11. V – VVS-projektör
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Ritningar
A
1. skiss
2. plan
3. sektion
4. fasad
5. sprängskiss
6. situationsplan
7. detalj
8. uppställning
9. förteckningsritning
C
1. Jag tror du glömt norrpil.
2. Stora bokstäver, alltid!
3. En orienteringsfigur? Just det, det 

hade jag ju glömt. Jag fixar!
4. Okej, helt eller delvis?
5. Nej då, det är jättefint. Men vi 

kanske behöver en skalgubbe?
6. Är det samma sak som prickad?
7. Vet inte, ett till fem kanske?
D
1. G
2. F
3. E
4. A
5. B
6. C
7. D
F
1. Tomten
2. slutar
3. slips
4. Hållbarhet
5. tomt
6. buller
7. ekar
8. plan
9. detaljritning
10. ekar
11. detaljplanen
12. bullar
13. slutta
14. hållfasthet
15. slipsen

Stående eller liggande panel?
B
1. studerar - studera! - studerande
2. medverkar - medverka! - 

medverkande
3. bevarar - bevara! - bevarande
4. kompletterar - komplettera! - 

kompletterande
5. använder - använd! - användande
6. handlägger - handlägg! - 

handläggande

7. genomför - genomför! - 
genomförande

8. utför - utför! - utförande
9. bygger - bygg! - byggande
10. kommer - kom! - kommande
11. stiger - stig! - stigande
12. söker - sök! - sökande
13. äger - äg! - ägande
14. bor - bo! - boende
15. går - gå! - gående
16. förstår - förstå! - förstående
17. mår - må! - mående
18. lever - lev! - levande
19. ler - le! - leende
20. pågår - pågå! - pågående
C
1. gående
2. stigande
3. mående
4. handläggande
5. medverkande
6. kommande
7. sökande
8. förstående
9. levande
10. boende

Det låter mycket i trappan
B

ljud
låter, ett oväsen, porlar, bullrar, susar, 
knarrar, klirrar, ett oljud, gäll
ljus
glimtar, blänker, glänser, glittrar, en 
fläck, dunkel, en strimma, gräll, bjärt

C
1. b
2. b
3. c
4. b
5. a
6. a
7. b
8. c
D
1. akustik   
2. akustiker  
3. arkitekt   
4. arkitektur  
5. arkitektonisk  
6. politik   
7. politiker  
8. politisk   
9. geometri  
10. geometrisk  
11. symbol   
12. symbolik  

13. symbolisk  
14. ekonomi  
15. ekonom   
16. ekonomisk  
17. dimensioner  
18. dimensionerar  
E
1. ha kvar
2. tar bort
3. tänka
4. byter
5. lägga
6. ytskikt

Bred eller bredd?
A
1. dörr
2. bredd
3. brun
4. sluttar
5. grannar
6. tak
7. ful
8. slipa
9. kalt
10. vägg
B
1. en höjd - höjer - hög
2. en bredd - breddar - bred
3. en tjocklek - gör tjockare - tjock
4. – gör grundare - grund
5. en storlek - förstorar - stor
6. – förminskar - liten
C
1. bred
2. grund
3. breddar
4. låg, höja
5. djupet
6. tjocklek
E
1. 700 mm
2. 100 mm
3. 800 mm
4. 400 mm
5. 1200 mm
6. 1,8 meter
7. 4,9 meter
8. 14 grader
9. 27 grader
10. 1,5
11. 14 grader
12. 0,6
13. 1,5 grader
14. 6 watt
15. 40 watt
16. 417–470 lumen

Det har du rätt i
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17. 75-watts
18. 920–1055 lumen
19. 16 watt
20. 900 mm
21. 300 mm
22. 150 mm
23. 17
24. 30 grader
25. 900 mm
26. 40 mm
27. 30
28. 50 mm
29. 40 mm
30. 1:12
31. 1:20
32. 1,3 m
33. 0,5 m
34. 2 m
35. 1,3 m
36. 35–40 m2
37. 55–65 m2
38. 90–100 m2
39. 100–120 m2
40. 120–160 m2
41. 1:2
42. 3:5
43. 8:13
F

Här finns inget facit, för många olika 
svar kan vara rätt. Vad tycker du? Be 
din lärare att kontrollera ditt språk, 
eller byt med din kollega och rätta åt 
varandra.

G
1. till
2. om
3. för
4. på
5. från
6. för
7. i
8. med

Ritningarna har inte lämnats in!
A
1. Vi ska demontera och spara 

betongtrappan.
2. Man ska utföra rivning med stor 

varsamhet.
3. (Mer talspråkligt: Man ska riva 

försiktigt.)
4. Vi ska riva och sätta igen 

källarfönstren.
5. Man ska rita sekundärlinjer med 

extra grov linje och placera dem 
2–3 meter utanför fasadlivet.

B
1. Dörrarna ska täckmålas.
2. Fönstren ska återanvändas.
3. Inventarierna rivs och slängs.
4. De mått som inte är skalenliga 

stryks/ska strykas under.

Det ser stilrent ut
A

Detta är förstås subjektivt, men här 
kommer några rimliga förslag.

1. A
2. A
3. B
4. B
5. A (Eftersom det står “kanske” betyder 

det troligtvis att man tycker att det 
inte ser så mysigt ut utifrån. Annars 
hade man sagt. “Det är säkert 
jättemysigt inifrån.”)

6. B
7. A
8. B
C

Många alternativ kan vara rätt.
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Välkommen hit
A
1. hit
2. upp
3. inne
4. borta
5. dit
6. här
7. hemifrån
8. borta
9. Där
10. Nere
11. inne
12. uppfrån
13. ner
14. ut
15. här
B
1. hemma - hem - hemifrån - hemåt
2. här - hit - härifrån - hitåt
3. där - dit - därifrån - ditåt
4. ute - ut - utifrån - utåt
5. inne - in - inifrån - inåt
6. uppe - upp - uppifrån - uppåt
7. nere - ner - nerifrån - neråt
8. framme - fram - framifrån - framåt
9. borta - bort - bortifrån - bortåt
C
1. hemifrån
2. borta
3. hit
4. nerifrån, uppe
5. utifrån
6. ut
7. hemåt
8. Uppe
9. bort
10. ner
11. inne
12. framme
13. bortåt, inifrån
14. framifrån
I
1. b
2. b
3. c
K
1. tar fram
2. ligga på
3. ta in
4. stämma överens
5. bryr sig om
6. kommit på
7. se efter

Bygglovshandläggarmöte
A
a.
1. ändra
2. i våras
3. i norr
4. själva
5. Mellan
6. gatan
7. bryr
8. som vanligt
b. 
1. tennishall
2. går
3. roll
4. låter
5. motivera
c.
1. gäller
2. få
3. 5G
4. högt
5. till exempel
6. flyttar
7. nära
8. visa
d. 
1. rör sig
2. villa
3. förråd
4. 2,40
5. börja
C

Ärende a: Billig lösning
Ärende b: En småsak
Ärende c: Stör utsikten
Ärende d: Snedtak

D
1. e
2. h
3. a
4. b
5. 5
6. g
7. d
8. f
9. i
E
1. vind, vinden
2. plan, plan, plan
3. ärende, ärenden
4. rör, rör
5. punkt, punkter
6. poster, post/posten

7. rymmer, rymmer
8. tjänst, tjänsten
9. grunden, grunden
F
1. boyta
2. biarea
3. förstudie
4. teaterlokal
5. videolänk
6. relief
7. oordning
8. tvåa
9. treorna
10. Umeå
11. Piteå
12. serie
13. reell
14. aktiebolag
15. beteende
16. geografi
17. historia
18. biologisk
I
1. växlar
2. förändring
3. byta
4. förändra
5. ändringar
6. byta
7. ändra
8. stambyte
9. förändring
10. byta
11. ändra
12. ändrar sig
13. byta
14. växla
15. ändrat mig

Kommer sent
A
1. AW
2. Presentinsamling
3. Fika
4. Sjukt barn
5. Husdjur på jobbet
6. Kommer för sent
C
1. a
2. B, e eller f är trevligast. D låter lite 

passiv-aggressiv och c är väldigt 
otrevlig.

3. d
F
1. Partikelverb: boka in, drar upp, går 

igenom, kommer igång, skicka ut, 
tog fram, titta igenom

Besök på stadsbyggnadskontoret
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H
1. a
2. c
3. b
4. c
5. c
6. c
7. c
8. a

Vem bestämmer?
A
1. När
2. innan
3. för att
4. hur
5. hur
6. När
7. om
8. så att
9. hur
10. att
11. att
12. eftersom
13. Trots att
14. När
15. att
16. Eftersom
17. När
18. eftersom
19. Om
20. när
21. Om
22. som
23. vad
24. Om
25. Om 
26. när
27. innan
28. hur
29. när
C
1. a
2. b
3. c
4. a
5. b
6. a
7. c
E

Anders:  positiv
Charlotte: negativ
Gunnar: negativ
Folke: positiv
Hjördis: positiv

1. Han tycker att det är dött.
2. Han hoppas att det ska bli 

kontinentalt, som Friedrichshain i 
Berlin.

3. Man ska bygga ett femvåningshus.

4. Hon tycker att det är dåligt att 
kommunen inte bevarar det populära 
grönområdet.

5. Det betyder (i det här fallet) att det är 
mycket buller och oväsen.

6. Han tror att det blir ett hus som ser ut 
som en skokartong i betong, metall 
och glas.

7. Det finns rör, sladdar och 
“grejsimojs”. Vad “grejsimojs” är vet 
bara Folke.

8. Det betyder att det finns många 
buskar och träd med gröna blad.

9. För henne är det viktigt med 
sittplatser eftersom hon behöver 
sitta och ta en paus ibland. Det är 
också viktigt med bra gatubelysning, 
särskilt på vintern när det är mörkt 
och halt.

Hörmanus:
Anders, 37
Jag tycker att det är toppen att vi 
får tunnelbana nu äntligen. Skitbra 
att man styr upp och gör så att det 
blir lite stadskänsla! Jag ser framför 
mig att det kommer att föra med 
sig en massa verksamheter så att 
det inte bara blir ett dött torg som 
det är nu liksom. Det kanske blir 
fler kaféer, någon krog, kanske en 
delikatessbutik. Jag hoppas att det 
blir lite mer kontinentalt, lite Berlin 
så där. Jag var i Friedrichshain 
för ett tag sen och det var ju helt 
otroligt. Tänk om man kunde få till 
den känslan här! Det skulle höja 
värderingen på min bostadsrätt, det 
kan jag säga direkt.

Charlotte, 22
Ja nu ska de bygga igen, och 
återigen har de valt ett grönområde 
som ska röjas bort. Jag är 
engagerad i Naturskyddsföreningen 
och vi har överklagat det här 
projektet eftersom man förstör en 
massa skyddsvärd natur. Det finns 
en trast som häckar här, svarthalsad 
trast heter den, och den är väldigt 
ovanlig. Om vi avverkar den här 
skogsdungen så förlorar de sin 
häckningsplats och vi får mindre 
biologisk mångfald. Det är uruselt 
hanterat av kommunen som inte tar 
ansvar och bevarar ett av de få 
naturområden som både människor 
och djur gillar. Och för vad? Ännu 
ett femvåningshus.

Gunnar, 62
Ja jag ska säga dig det att de har 

hållit på och byggt här nu sedan jag 
flyttade hit för 11 år sedan. Det är 
ett jäkla liv och de spränger och har 
sig. Det är nästan alltid stort och fult 
de bygger också. Det här blir väl 
någon skokartong igen, med betong 
och metall och glas. Att man inte 
kan bygga lite mer i sekelskiftesstil! 
Lite tinnar och torn, och vackra 
utsmyckningar och sånt! Det skulle 
jag vilja se här i området.

Folke, 6
Det är jätteroligt med alla lyftkranar 
och grävskopor som åker omkring. 
Här har de grävt en stor grop som 
man kan titta ner i. Den är full av 
rör och sladdar och grejsimojs. Jag 
älskar byggnadsställningarna också. 
Igår såg jag en byggjobbare längst 
där uppe! Han var lika högt som 
taket!

Hjördis, 76
Det är lätt att vara sur och gnälla 
och det finns så många nejsägare 
som inte gillar förändring, men 
man måste tänka på barnen 
och framtiden. Folk måste ju ha 
någonstans att bo! När man 
bygger nytt tycker jag att det är 
viktigt att även vi äldre kan röra 
oss i stan. Ibland har de tagit bort 
parkbänkarna runt om där de 
bygger och det är så himla dumt för 
oss som kan behöva sitta och ta en 
paus. Jag gillar när det är lummigt 
och grönt så jag hoppas att de 
bevarar träden här runtomkring. En 
annan sak som jag vill säga är att 
de ska tänka på gatubelysningen, att 
den är tänd och lyser ordentligt. Det 
är så svårt på vintrarna när det är 
halt och så ser man inget heller.

Projektstart
A
1. projekt   
2. projektmöte  
3. projektstart  
4. projektstartsmöte 
5. tjatar   
6. chattar   
7. ansvar   
8. ansvarsområden 
9. skickar ut  
10. fika   
11. ficka   
12. förmiddag  
13. försöker   
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14. förstudie  
15. förutsättningar 
16. förståelse  
B
1. em
2. pers
3. o
4. mkt
5. to
6. el
7. dvs
8. ngn
9. ngt
10. min
11. kl
12. fm
13. v
C

utdrag 1: Presentation av resurser
utdrag 2: Utredningar vi initialt ser 
behov av
utdrag 3: Tidplan

Hörmanus:
 utdrag 1:
- Torbjörn: Ska vi börja då? Ja, vad 

kul, då är vi igång med projekt 
Granhöjden. Vi är många här 
idag så för att spara tid tänkte jag 
presentera alla, hoppas det går bra.

- Här har vi Eva från exploatering. Hon 
håller på med ekonomi och avtal.

- Vi har Magdalena som är 
planeringsarkitekt.

- Stefanos sitter där och han är 
trafikplanerare. Hallå, Stefanos? Sitter 
du och sover eller, haha!

- Där har vi Maja, lantmätare, och 
vid hennes sida sitter Johan som är 
miljöplanerare.

- Och idag har vi också två resurser 
från buller, Hassan och Tage.

- Vi har Josefin som är 
miljöplanerare, äntligen tillbaka från 
föräldraledigheten! Kul!

- Sen har vi också Pernilla och 
Johannes som är på ingång. 
Pernilla är som ni vet strategisk 
landskapsarkitekt och Johannes är 
kommunantikvarie. De har meddelat 
att de blir lite sena.

- Sist men inte minst har vi Kerstin, 
stadsarkitekt.

- Och så jag då, Torbjörn, 
projektledare. Och jag höll på att 
glömma! Vi har med oss A-K på länk, 
Anna Karin, som är kommunikatör, 
stadsbyggnad. Hör du oss, Anna-
Karin?

utdrag 2
- Torbjörn: Då tror jag vi kan gå vidare 

till nästa punkt och den är det väl 
jag som drar. Det är redan specat 
vilka utredningsbehov som finns här. 
Man kan också dra lite paralleller 
med dem vi gjort för Ängsmon. Då 
har vi en barnkonsekvensanalys, en 
flyghinderanalys, en bullerutredning… 
Sen måste vi som vanligt titta på 
dagvatten och skyfall. Vi får inte 
glömma riskutredning, kolla på farligt 
gods. Sen måste vi tänka på vilka 
utredningar vi behöver beställa själva 
och vilka som byggaktören kan 
handla upp. Hursomhelst vill vi dra 
igång allt i november nån gång.

- Kerstin: Innan vi kan titta på buller 
måste vi landa i volymer, och när 
man har kommit så långt kan man 
ta in en konsult som bara drar in 
det i sin modell. Då kan man också 
försöka dimensionera funktioner, som 
blobbar. Uteserveringar tar så här stor 
plats, cirkulation tar så här stor plats, 
grönytor, butikslokaler… och så måste 
man flytta uteserveringarna nånstans 
där det är vindstilla och bolla runt 
dem enligt vad utredningarna visar. 
Så det är lite jobb! Men det är roligt 
att ha en helhetsbild. Jätteroligt!

utdrag 3
- Torbjörn: Då lämnar jag ordet till Eva 

som får dra nästa punkt.
- Eva: Jo men vi kommer hålla på i 

drygt sju år med färdigställande 
kvartal tre 2031. Det vi behöver göra 
nu är att bryta ner de olika momenten 
och få igång dem som tar längst tid. 
Vi kommer hålla samråd nästa höst 
och vi kör en granskning nån gång 
under våren. Generellt kan man säga 
att det här är en ganska självgående 
apparat. Vi behöver inte invänta 
beslut i angränsande projekt. Vad tror 
ni, verkar det rimligt? Pernilla?

- Pernilla: Jo, hej, förlåt att jag var 
lite sen. Jag tänkte fråga: Har vi 
tagit höjd för att man inte kan sätta 
in några kompensationsåtgärder 
för dagvatten? Vi måste göra en 
ordentlig skyfallsutvärdering och det 
kan bli ganska tidskrävande.

- Torbjörn: Suck, sju svåra år!
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Svenskarna och deras platser
B
1. b
2. c
3. a
4. a
5. a
C
1. Norrköping
2. Sundsvall
3. Kiruna
4. Falun
5. Malmö
6. Skellefteå
E

R-ljudet varierar mycket beroende 
på dialekt. Vissa dialekter gör ingen 
assimilation alls, som till exempel 
finlandssvenska. Om du bor i de 
svensktalande delarna av Finland 
kan du alltså förmodligen strunta i 
den här övningen och göra r-ljud 
på alla ord. Men i de flesta delar 
av Sverige har du nytta av att kunna 
höra och göra den här skillnaden.

1. assimilation
2. långt R
3. assimilation
4. långt R
5. assimilation
6. långt R
7. långt R
8. assimilation
9. långt R
10. assimilation
11. assimilation
12. långt R
13. långt R
14. assimilation
15. assimilation
16. långt R
17. långt R
18. assimilation
19. långt R
20. långt R
21. långt R
22. långt R
23. assimilation
24. långt R
25. långt R
F

D, L, N, S och T.

Fattigt och rikt vid rätt tidpunkter
B
1. verbgrupp 4  

bryt! 
bryta 
bryter 
bröt 
brutit

2. verbgrupp 4  
— 
ta vägen  
tar vägen 
tog vägen 
tagit vägen

3. verbgrupp 1 
utforma! 
utforma 
utformar 
utformade 
utformat

4. verbgrupp 4 
stick upp! 
sticka upp 
sticker upp 
stack upp 
stuckit upp

5. verbgrupp 4 
riv! 
riva 
river 
rev 
rivit

6. verbgrupp 4 
sätt avtryck! 
sätta avtryck 
sätter avtryck 
satte avtryck 
satt avtryck

7. verbgrupp 1 
omvandla! 
omvandla 
omvandlar 
omvandlade 
omvandlat

8. verbgrupp 1 
restaurera! 
restaurera 
restaurerar 
restaurerade 
restaurerat

9. verbgrupp 2b 
vänd dig! 
vända sig 
vänder sig 
vände sig 
vänt sig 

10. verbgrupp 4 
ha råd! 
ha råd 
har råd 
hade råd 
haft råd

C
1. riva
2. omvandlat
3. tagit vägen
4. utforma
5. stack upp
6. bryter/bröt
7. restaurera
8. ha råd
9. vänja sig
10. sätter avtryck/satte avtryck/har satt 

avtryck
F

trädslag 
en lind, en björk, en tall, en ek, en 
gran, en lönn
plats där något växer  
en åker, en äng, en skog, en dunge, 
en lund, en allé
vatten 
en å, en vik, ett hav, en bäck, en 
sjö, en älv
vägar
 en gränd, en stig, en allé
landformation 
en slänt, en ö, en dal, en udde, ett 
näs, ett fält, en backe, en kulle, en 
ås

G
Gudrun

1. glömmer
2. tar mig fram
3. hemskt 

Alva
4. damm
5. Vuxna
6. sitta 

Jan-Erik
7. låg
8. uppmärksamma
9. man skulle kunna 

Ulrika
10. rått
11. det skulle nog 

Kent
12. besvärligt med
13. komma igång
14. rejält

Stad och land
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Europas högsta skorsten 
A
1. utanför
2. skyddas
3. stod
4. förstärktes
5. tänkt
6. område
7. aktuell
8. tillåta
C
1. sch (detta varierar mellan 

dialekterna)
2. s-ljud
3. s-ljud
4. sch (detta varierar mellan 

dialekterna)
5. s-ljud
6. s-ljud
7. s-ljud
8. s-ljud
9. s-ljud
10. s-ljud 

I de flesta svenska dialekter har 
förstärker och fors finns inget s-ljud. 
Alla andra ord i listan har S-ljud. 
Svenskan saknar helt det tonande 
z-ljudet!

D
Här kan många olika svar vara rätt. 
Be din lärare att kontrollera det du 
skrivit.
OBS! Det ska inte finnas några 
orsaker i det du skrivit. Vi använder 
för att när det handlar om syfte och 
mål, inte bakgrundsorsaker.
I talspråket används dock för att 
ibland i betydelsen därför att.

G
Man kan tänka sig några olika sätt 
att lösa uppgiften, men här kommer 
några förslag som ligger nära till 
hands. Du kan i alla fall se om du 
har använt superlativen på rätt sätt.

1. Vilken är den svåraste detaljen att 
rita?

2. Vilket är det smartaste 
snabbkommandot i CAD?

3. Vilken är den krångligaste regeln för 
svenska bygglovsansökningar?

4. Vilken är den mest miljövänliga 
byggtekniken?

5. Vilket är det fulaste taket som du har 
sett?

6. Vilken är Le Corbusiers mest 
betydande byggnad?

7. Vem är Spaniens mest kända 
arkitekt? (Även “kändaste” kan 
fungera.)

8. Vilket land har Europas vackraste 
landskap?

9. Vilket har varit ditt stoltaste ögonblick 
i livet hittills?

Svenska verk
A
1. Shopping
2. Skogskyrkogården
3. Domkyrkoforum
4. Domkyrkoforum
5. Shopping
6. Skogskyrkogården
7. Shopping

Tävlingsdags
A
1. Kyrkogårdsförvaltningen 

bjuder in till anbudslämning 
i ett innovationspartnerskap 
med syfte att gestalta och 
utforma nya servicestationer 
till begravningsplatsen på 
Skogskyrkogården i Stockholm.

2. De befintliga servicestationerna 
är medfarna och lever inte upp till 
moderna tillgänglighetskrav.

3. Gravkvarteren och det 
omkringliggande parkområdet har 
en unik status i Sveriges kulturhistoria 
och är sedan 1994 upptagen på 
Unescos världsarvslista.

4. Med anledning av platsens 
kulturhistoriska värde och 
miljömässiga särart ställer uppgiften 
mycket höga krav på både estetik 
och funktion.

5. I valet av leverantör sätter 
Kyrkogårdsförvaltningen stort värde 
på platsanknytning, verkshöjd, 
årstidsanpassning samt tillgänglighet.

6. Anbudsfrist: 2024-08-31


