
Betygsexempel !

en-punktsperspektiv 
Uppgiften gick ut på att du med hjälp av principen för en-punktsperspektiv skulle rita ett rum där 
proportionerna stämmer. Till din hjälp fick du en ”steg-för-steg - hur du ritar ett rum” som finns på 
Bildoformsidan. Ville du kunde du följa den helt. Du kunde också välja att utgå från den men göra 
egna ändringar efter egen idé. Du valde själv vilken svårighetsgrad du ville lägga dig på.!!
E!
”I arbetet kan du använda olika tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt och 
prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.” Lgr 11!

Kommentar:  I arbetet ovan har eleven 
följt instruktionen i ”steg-för-steg” men ej 
hunnit så mycket. !
I arbete till vänster har eleven hunnit 
mycket, men perspektivet stämmer inte. 
Mattan ser t.ex ut att vara ritad uppifrån 
och byrån till vänster har ben som inte 
stämmer.!

Tekniker                                                                                                                              !       Johanna Bristulf! ! ! !



!
C!
”I arbetet kan du använda olika tekniker på ett relativt välfungerande och 
varierande sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att 
skapa olika uttryck.” Lgr 11!!

!!!!
Kommentar: I arbetet ovan har 
eleven följ mallen och hunnit en 
hel del. Även de lite svårare 
detaljerna finns med och 
perspektivet stämmer kanske inte 
helt, men till största del. I arbetet 
till höger har eleven följt mallen till 
största del, hunnit en hel del och 
också vågat sig på en egen detalj 
i form av en pall med en TV.!!
Tekniker                                                                                                                              !       Johanna Bristulf! ! ! !



!
A!
!
”I arbetet kan du använda olika tekniker på ett välfungerande, varierat och 
idérikt sätt prövar och omprövar systematiskt då hur dessa kan kombineras 
för att skapa olika uttryck.” Lgr 11!

!!!
Kommentar: I bilden ovan har eleven skapat ett personligt 
rum med egna möbler och roliga detaljer. Eleven har 
dessutom ritat in en fungerande miljö utanför fönstret. I 
spegeln ser man sängen och på nattygsbordet står t.ex. ett 
litet glas med vatten i. Perspektivet stämmer väl. I den lilla 
bilden uppe till höger har eleven ritat ett personligt och 
annorlunda rum, där perspektivet stämmer till allra största del. 
Svårighetsgraden är hög: titta på graffititavlan t.ex. I bilden 
under följer eleven mallen, men har skapt en personlig bild 
genom att bearbeta detaljerna väl och använda skugga för att 
lyfta fram detaljer.!

Tekniker                                                                                                                              !       Johanna Bristulf! ! ! !


