
Bedömningsmatris Arkitektur 

 Detta ska finnas med i ditt arbete Kommentar 
 Ditt arbete finns på din hemsida. Med foton, din 

text och din teckning. 

 

 Din egendesignade och bearbetade teckning är 
inlämnad. 

 

 Du har gjort en muntlig presentation. 
 

 

 

Du ska öva på att tolka arkitektoniska stilar från olika tider och kulturer. (Kunskapskrav 8) 

Du ska ha med en 
beskrivning i din 
arkitektoniska presentation på 
minst tre olika detaljer som 
är typiska för din 
arkitektoniska stil. 

Under den muntliga 
presentationen i grupp ska du 
skriva ned vad som är typiskt 
för minst två andra 
arkitektoniska stilar som dina 
klasskompisar redovisar. 

Du ska ha med en 
beskrivning i din 
arkitektoniska presentation på 
minst tre olika detaljer som 
är typiska för din 
arkitektoniska stil. 

Under den muntliga 
presentationen i grupp ska du 
skriva ned vad som är typiskt 
för minst tre andra 
arkitektoniska stilar som dina 
klasskompisar redovisar. 

I din egendesignade teckning 
syns det att du har använt 
minst två typiska 
kännetecken från din 
arkitektoniska stil. 

 

Du ska ha med en 
beskrivning i din 
arkitektoniska presentation på 
minst tre olika detaljer som 
är typiska för din 
arkitektoniska stil. 

Under den muntliga 
presentationen i grupp ska du 
skriva ned vad som är typiskt 
för minst tre andra 
arkitektoniska stilar som dina 
klasskompisar redovisar. 

I din egendesignade teckning 
syns det att du har använt 
minst tre typiska 
kännetecken från din 
arkitektoniska stil på ett 
tydligt sätt. 

Du ska ha med minst en 
koppling mellan din 
arkitektoniska stil och något 
annat i samhället. T.ex. konst, 
musik, politik. 

 

  



Du ska öva på tekniken perspektivteckning med verktygen blyertspenna, linjal, sudd och 
akvarellpennor. (Kunskapskrav 2) 

Du ska ha försökt att skissa 
och färglagt hela din teckning 
på ett i huvudsak 
fungerande sätt. 

Du ska ha skissat, använt 
linjal och färglagt hela din 
teckning på ett relativt väl 
fungerande sätt. 

Du ska ha skissat, använt 
linjal och färglagt hela din 
teckning på ett väl 
fungerande sätt. 

Med färgpennor och blyerts 
visar du att du kan få fram 
olika nyanser och skapa 
kontraster i din bild. 

 

Du ska öva på att skapa djup i din bild med hjälp av perspektivteckning (Kunskapskrav 3) 

Du ska visa i din teckning att 
du på ett i huvudsak 
fungerande sätt kan använda 
minst ett element i en- eller 
tvåpunktsperspektiv, en för- 
och bakgrund och 
överlappning. 

Du ska visa i din teckning att 
du på ett relativt väl 
fungerande sätt kan använda 
flera element i en- eller 
tvåpunktsperspektiv, för- och 
bakgrund och överlappning. 

 

Du ska visa i din teckning att 
du på ett väl fungerande och 
varierat och idérikt sätt kan 
använda element i en- eller 
tvåpunktsperspektiv, för- och 
bakgrund och överlappning. 

Med hjälp av färger kan du 
också skapa djup genom 
nyanser och kontraster. 

 

 

  



Du ska öva på att presentera din arkitektoniska stil med bilder, text och sammankopplat 
med din egendesignade byggnad inför klassen. (Kunskapskrav 6) 

I din presentation har du med 
den fakta du tagit fram om din 
arkitektoniska stil, minst tre 
exempelbilder och din 
teckning. 

 

I din presentation 
sammanfattar du din fakta 
och visar minst två kopplingar 
mellan din teckning och dina 
exempelbilder. 

 

I din presentation märks det 
att du kan prata flytande om 
din fakta utan att läsa 
innantill. Din fakta ska vara 
sammanfattad och tydlig. 

Du gör flera kopplingar mellan 
fakta, dina exempelbilder och 
din teckning. 

 

Detta ska finnas med i din presentation som får vara max 5 min lång. 

1. Visa din hemsida där du har bilder på din arkitektoniska stil på projektorn. 
2. Berätta om den stil du valt och varför. 
3. Ta ut det viktigaste/intressantaste ur din fakta som du presenterar.  
4. Visa din teckning med din egendesignade byggnad och förklara på vilket sätt du 

inspirerats från din arkitektoniska stil. 
5. Teckningen ska också läggas in på hemsidan. 

 


