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Dessa anvisningar för gymnasiediplomet i media följs då de studerande som 
avlägger gymnasiediplom har inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016.

1 Allmänt

Syftet med gymnasiediplomet i media är att öka de studerandes kunskap om 
medier och stödja deras mediefärdigheter. Dessa färdigheter är en förutsättning för 
ett fullvärdigt medlemskap i mediesamhället. Av den som avlägger diplomet krävs 
det en mångsidig överblick över medievärlden. Detta innebär dels en förmåga att 
behärska olika medieverktyg och att kunna uttrycka sig genom medierna, dels 
en förmåga att tolka och analysera mediebudskap och mediemiljöer. Diplomet 
bidrar på så sätt till att öka samarbetet mellan läroämnena i skolan och till att 
konkretisera temaområdet informations- och mediekunskap. Gymnasiediplomet 
är en allmän förberedelse för arbetslivet, för somliga också ett stöd i yrkesvalet. 
Den studerande kan även utnyttja diplomet i sina fortsatta studier.

1.1 Studiernas mål
Den studerande
•	 bekantar sig med medievärlden, mediernas grundbegrepp och verktyg samt 

speciella innehållsliga och uttrycksmässiga drag
•	 förstår vilka faktorer som påverkar mediemiljön, såsom maktstrukturer och 

vardagsrutiner
•	 lär sig att analysera och tolka samt bedöma medieproduktioner
•	 lär sig att göra medieproduktioner med olika produktionsmedel.

2 Gymnasiediplomets uppbyggand

Grunden för gymnasiediplomet i media är de medierelaterade studier som full- 
gjorts under gymnasietiden. För att få avlägga diplomet skall den studerande ha 
fullgjort minst fyra (4) kurser som anknyter till medier som år fördjupade eller 
som är tillämpade kurser. Efter dessa fullgörs diplomkursen. Gymnasiet fastslår i 
sin egen läroplan vilka kurser som kan betraktas som grundkurser för diplomet  
i media. Gymnasiet skall sörja för att målen för studierna för gymnasiediplomet  
i media förverkligas. De studerande skall informeras om möjligheten att avlägga 
gymnasiediplom i media redan i början av det första läsåret.
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Under diplomkursen (den 5 kursen, tillämpad kurs) görs ett diplomarbete, en 
plan för arbetet och en mediebiografi. Dessutom skrivs en essä i vilken ingår 
självvärdering. Diplomarbetet och det övriga ovan nämnda materialet bildar till- 
sammans den portfölj på basis av vilken bedömningen utförs.

I mediebiografin skall ingå
•	 den studerandes personuppgifter, namn och födelsedatum samt namnet på 

det gymnasium han eller hon går i
•	 i gymnasiet fullgjorda kurser i anslutning till studierna i media jämte  

vitsord
•	 studier i media utanför skolan
•	 arbetserfarenhet och intressen med anknytning till kommunikation och 

medier
•	 det egna mediebeteendet: den studerandes förhållande till medier och 

medieverktyg och hur förhållandet har förändrats under processens gång.

För essän (bilaga 2) reserveras fyra timmar i slutet av diplomkursen. Ett gott stöd 
för essän är att föra loggbok över studierna i media.

2.1 Diplomarbetet
Gymnasiediplomets slutarbete utförs inom det medieområde den studerande valt. 
I slutarbetet ska den studerande visa att han eller hon behärskar det valda mediet 
i fråga om teknik och uttryck. Den studerande behärskar även arbetsprocessen i 
sin helhet och har förmåga att arbeta både ensam och i grupp.

Läraren övervakar arbetsprocessen. Diplomarbetet görs självständigt av den 
studerande.

När den studerande börjar göra diplomarbetet skall han eller hon först göra upp 
en plan för arbetet (bilaga 1) som läraren godkänner. I arbetsplanen avgränsas 
diplomarbetet och tidsanvändningen tydligt enligt det valda uttrycksmedlet. 
Arbetets slutförs under diplomkursen.

3 Bedömningen av gymnasiediplomet i media

För avlagt gymnasiediplom i media ges ett vitsord på skalan 1–5. Föremål för 
bedömningen är gymnasiediplomet i sin helhet: den medieproduktion som valts 
som slutarbete (inverkar på det slutliga vitsordet med två tredjedelar). I essän 
bedöms förmågan att analysera och tolka medier och att reflektera över den egna 
inlärningen (inverkar på det slutliga vitsordet med en tredjedel).
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Gymnasiediplomet bedöms självständigt av två personer. Det slutliga vitsordet 
bestämmer de två personerna tillsammans. Av bedömarna skall den ena vara 
behörig lärare i gymnasiet och den andra gärna professionell inom medievärlden. 
Se de allmänna anvisningarna om lärarbehörighet. Över diplomprestationerna 
uppgörs ett bedömningsprotokoll som undertecknas av bägge bedömarna. 
Bedömningsprotokollet förvaras i gymnasiets arkiv.

Om diplomarbetet ges utöver sifferbedömning ett skriftligt utlåtande om den 
studerande ber om det. Det skriftliga utlåtandet läggs till portföljen som ges 
tillbaka till den studerande. Utlåtandet undertecknas av de båda bedömarna. 
Prestationen antecknas i avgångsbetyget från gymnasiet på det sätt som angetts i 
skolans läroplan.

Över gymnasiediplomet ges ett särskilt betyg. Från och med våren 2012 har 
gymnasierna möjlighet att använda ett avgiftsfritt, elektroniskt ifyllbart och utskriv- 
bart betygsformulär. Eftersom gymnasiediplom som avlagts vid olika gymnasier 
ska vara jämförbara, används ett enhetligt betygsformulär. Ett meddelande om det 
nya elektroniska betygsformuläret skickades till gymnasierna i april 2012 (Utbild- 
ningsstyrelsens meddelande 47/2012). Om gymnasierna har kvar gamla beställda 
tryckta betygsformulär, får de användas så länge de räcker till.

3.1 Vad bedöms
3.1.1 Mediegestaltning
•	 Förmåga att välja och bygga upp ett intressant innehåll för diplomarbetet
•	 Förmåga att ställa upp och uttrycka mål för arbetet och förmåga att analysera 

och bedöma arbetsprocessen och resultaten
•	 Hur väl den studerande behärskar produktionsprocessen
•	 Förmåga att arbeta ensam och i grupp
•	 Hur väl den teknik och det uttryck som valts passar för arbetet
•	 Hur upphovsmannens syften förmedlas till målgruppen
•	 Hur intressant och verkningsfull produktionen eller verket är

3.1.2 Medieanalys
•	 Förmåga att granska medierna ur ett samhälleligt, ekonomiskt och kulturellt 

perspektiv
•	 Hur olika aktörer arbetar i mediemiljön
•	 Förmåga att välja, tolka och bedöma på ett kritiskt sätt
•	 Förmåga att bedöma sig själv som medieproducent och -konsument
•	 Kännedom om mediegestaltningens genrer
•	 Kunskap om medier:

	-  kommunikationens grundbegrepp och deras tillämpning på individuell 
och kollektiv nivå

	-  mediernas historia och utveckling
	-  mediemiljön
	-  upphovsrätt
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Bedömningskriterier
Kriterier för vitsordet utmärkt (5)
•	 Diplomarbetet vittnar om etisk mognad
•	 Den studerande har förmåga att utnyttja sina egna styrkor i arbetet
•	 Diplomarbetet vittnar om målmedvetenhet: det är väl inriktat och t.ex. konst- 

närligt, informativt eller tar ställning på ett målmedvetet sätt
•	 Den studerandes mediefärdigheter är mångsidiga och djupa
•	 Beskrivningen av arbetsprocessen är tydlig och mångsidig
•	 Diplomarbetet är insiktsfullt och innehåller nya synvinklar
•	 Diplomarbetet är genomarbetat, även till det yttre

Kriterier för vitsordet god (3)
•	 Diplomarbetet är etiskt övervägt
•	 Den studerande tillämpar väl de egna mediekunskaperna och färdigheterna i 

arbetet
•	 Planeringen och genomförandet av diplomarbetet vittnar om målmedvetenhet
•	 De synvinklar som presenteras är de sedvanliga
•	 Reflexionerna gällande diplomarbetet och arbetsprocessen är tydliga

Kriterier för vitsordet godkänd (1)
•	 Reflexionerna är knapphändiga eller fattas inom de centrala områden arbetet 

berör
•	 Det tekniska kunnandet räcker till för godkänd prestation och för att 

förmedla innehållet
•	 Det finns ett visst innehåll och den studerande har något att säga även om 

målen för arbetet inte framgår klart.
•	 Diplomarbetets medieanalytiska nivå är anspråkslös
•	 Diplomarbetet är halvfärdigt eller slarvigt utformat.
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Bilagor

1 Gymnasiediplomets skriftliga del

Skriv en essä och välj själv rubrik. 
Du kan utgå från din loggbok, litteratur om ämnet eller bildmaterial. Det kan 
också foga bilder m.m. till ditt svar.
 Fundera över ditt arbete och hur det ansluter sig till medievärlden. 
 Fundera över utgångspunkterna och förebilderna för ditt arbete, hur de syns 

i ditt arbete och i de mål du  har ställt upp för arbetet.
 Behandla ämnet för ditt diplomarbete ur för dig viktiga synvinklar.
 Fundera över ditt arbete och dina lösningar i en vidare kontext.
 Bedöm ditt arbete och dess slutresultat. 
 Av essän skall framgå att du behärskar ditt ämne och dess grundläggande 

begrepp.
 Visa dina kunskaper om det medium du behandlar.
 Granska dig själv som medieproducent och mediekonsument. 
 Kom ihåg att motivera dina åsikter.
 Du kan använda loggboken som informationskälla. 
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2 Arbetsplan för gymnasiediplomet i media
Denna arbetsplan fungerar som utgångspunkt för ditt diplom i media. Du utgår 
från den när du påbörjar ditt arbete. Arbetsplanen fungerar också som rättesnöre 
för bedömarna. I arbetsplanen avgränsar du ditt arbete och kartlägger dess ramar.  
Besvara alla frågor så uttömmande som möjligt. 

1 Vilket är ditt ämne? Rubricera och beskriv innehållet i korthet. 

  

  

  

  

  

  

2 Varför valde du det här ämnet? Motivera möjligast noggrant varför det här 
 ämnet är viktigt för dig och varför du vill behandla det. 

  

  

  

  
 
  

  

3 Vilket medium kommer du att använda för att genomföra arbetet? 
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4 Varför valde du just dessa medier? Motivera, fundera över ditt kunnande 
 och din inriktning. 

  

  

  

  

  

  

 
5 Hur omfattande kommer arbetet att vara? Hur många sidor, hur många 
 bilder, hur många minuter osv. 

  

  

  

  

  

  

 
6 Vilken offentlighet eftersträvar du? Var och när har du för avsikt att 
 publicera ditt arbete? 
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 7 Till vem riktar sig ditt arbete (målgruppen)? 

  

  

  

  

  

  

8 Vad vill du säga med ditt arbete? Vilka mål ställer du upp för ditt arbete 
 beträffande innehåll och form? 

  

  

  

  

  

  

Du kan ändra din arbetsplan under arbetets gång och vid behov, alla ändringar bör emellertid antecknas och 
motiveras väl.
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