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1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR AVLÄGGANDE AV 
GYMNASIEDIPLOM

1 .1 Anordnande av gymnasiediplom i gymnasiet

Enligt statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen och timfördelningen för 
den utbildning som avses i gymnasielagen (942/2014) kan det i gymnasiets tillämpade kurser 
ingå gymnasiediplom som avläggs i olika ämnen och ämnesgrupper. För dessa kurser har 
Utbildningsstyrelsen gjort upp riksomfattande grunder för läroplanen. I gymnasiets läroplan 
ska gymnasiediplomkurserna beskrivas enligt dessa grunder. Enligt grunderna för läro-
planen för gymnasieutbildning för ungdomar kan gymnasiediplom avläggas som nationella 
tillämpade kurser i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans 
och teaterkonst. Utbildningsstyrelsen ger anvisningar för hur dessa gymnasiediplom ska 
avläggas. Om det enligt den läroplan som godkänts av utbildningsanordnaren är möjligt att 
avlägga gymnasiediplom i gymnasiet ska de avläggas enligt de anvisningar som Utbildnings-
styrelsen gett. Utbildningsanordnaren beslutar utgående från läroplanen och anvisningarna 
för gymnasiediplomen om hur en nationell tillämpad kurs ordnas i praktiken.

Dessa anvisningar för gymnasiediplom följs när gymnasiestudierna för de studerande som 
avlägger ett gymnasiediplom ordnas enligt den läroplan som tagits i bruk efter 31.7.2016.

1 .2 Avläggande av gymnasiediplom som en del av 
gymnasiestudierna

En förutsättning för att kunna avlägga gymnasiediplom är att den studerande avlagt ett 
visst antal gymnasiekurser i det ämne eller den ämnesgrupp som gymnasiediplomet gäller. 
Det är frivilligt för gymnasiet att ordna möjlighet att avlägga gymnasiediplom, liksom det är 
frivilligt för den studerande att avlägga ett gymnasiediplom. Att avlägga gymnasiediplomet 
är avgiftsfritt för den studerande, med undantag för eventuella kostnader för material.
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2 AVLÄGGANDE AV GYMNASIEDIPLOMET 
I GYMNASTIK

Genom att avlägga gymnasiediplomet i gymnastik ger den studerande prov på fysisk funk-
tionsförmåga (prestationsförmåga), kunskaper om gymnastik och idrott (essä), intresse eller 
specialkunskaper samt arbets- och samarbetsfärdigheter. Därtill bedöms den studerandes 
förmåga att reflektera över gymnastikens betydelse i det egna livet samt förmåga att analy-
sera de egna lärprocesserna i gymnastik under gymnasieutbildningen. 

Gymnasiediplomet i gymnastik avläggs under en nationell tillämpad gymnasiekurs. För att få 
avlägga gymnasiediplomet i gymnastik ska den studerande ha avlagt minst fyra (4) gymna-
siekurser i gymnastik. Det är bäst för de studerande att de genast i början av gymnasiestu-
dierna får information om möjligheten att avlägga gymnasiediplom i gymnastik. Samarbete 
med andra gymnasier för att ge möjlighet att avlägga gymnasiediplom rekommenderas. 
Gymnasiediplomet i gymnastik är gymnasieverksamhet och diplombetyget är en bilaga till 
avgångsbetyget från gymnasiet. 

Gymnasiediplomet i gymnastik består av följande delområden:

1) Fysisk prestationsförmåga  
Den fysiska prestationsförmågan mäts med hjälp av mätinstrumentet Move! för fysisk 
funktionsförmåga.

2) Kunskaper om gymnastik och idrott 
Den studerande reflekterar i en essä ur ett helhetsmässigt perspektiv över sitt eget 
förhållande till motion och idrott, och över vilken roll motionen och idrotten spelar i hens 
eget liv.

3) Intresse eller Specialkunskaper 
I detta delområde kan den studerande välja antingen intresse eller specialkunskaper som 
prestationsform. 

Med intresse avses ett mångsidigt och långsiktigt intresse för gymnastik och idrott under 
gymnasietiden. 

Specialkunskaper bedöms utgående från ett prestationsprov som den studerande utför 
inom den gren som hen valt.

4) Samarbetsfärdigheter
Den studerandes arbets- och samarbetsfärdigheter bedöms. 

5) Portfölj
Den studerande sammanställer material från delområdena fysisk prestationsförmåga, 
kunskaper om gymnastik och idrott samt intresse eller specialkunskaper till en portfölj 
och beskriver också sitt deltagande i skolans gymnastikverksamhet i portföljen.
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3 BEDÖMNING 

3 .1 Utgångspunkter för bedömningen av gymnasiediplomet 

Bedömningen av gymnasiediplomen ska utgöra en bedömning av ett självständigt arbete som är 
utfört individuellt eller i grupp under gymnasietiden och som visar specialkompetens och intresse. 
Gymnasiediplomet ska bedömas som en helhet vid kursens slut. I bedömningen av gymnasie
diplomet ska man ge den studerande respons på hur målen som ställts upp för gymnasiediplomet 
uppnåtts. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015)

Prestationen för gymnasiediplomet bedöms av en lärare i gymnasiet. Utöver läraren deltar 
en annan bedömare som ska vara sakkunnig på området. För diplomprestationen ges ett 
siffervitsord på skalan 4–10. Vitsordet 5 motsvarar hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 
goda, 9 berömliga och 10 utmärkta kunskaper och färdigheter. En underkänd prestation ges 
vitsordet 4. I dessa anvisningar för avläggande av gymnasiediplom ges kriterierna för vitsor-
den 6, 8 och 10 för bedömningen av gymnasiediplomet.

Det allmänna vitsordet för gymnasiediplomet i gymnastik beräknas enligt det aritmetiska 
medeltalet för vitsorden i fysisk prestationsförmåga, kunskaper om gymnastik och idrott, 
intresse eller specialkunskaper och samarbetsförmåga. Medeltalet beräknas med en hund-
radels noggrannhet och avrundas till ett helt tal. Vikten av varje delområde för det allmänna 
vitsordet är således 25 procent.  En välgjord portfölj kan inverka förhöjande på det slutliga 
vitsordet.

Enligt gymnasielagen har den studerande rätt att få tidigare slutförda studier som motsva-
rar målen för och det centrala innehållet i läroplanen, eller kunnande som förvärvats på 
annat sätt, bedömda och erkända (Gymnasielagen 23 §). Anvisningarna för avläggande av 
gymnasiediplom följs också i det fall att en del av studierna avläggs vid en annan läroanstalt.

Ett gymnasiediplom som avläggs som nationell tillämpad kurs antecknas i gymnasiebetygen 
enligt det som står skrivet i läroplanen. I läroplanen definieras också om gymnasiediplom-
kursen eventuellt ingår i lärokursen för något ämne. Nationella tillämpade kurser bedöms 
enligt grunderna för gymnasiets läroplan med en anteckning om avlagd kurs (A = avlagd,  
U = underkänd).

De studerande får betyg över sitt gymnasiediplom när de har avlagt gymnasiets hela 
lärokurs. Diplombetyget är en bilaga till avgångsbetyget från gymnasiet och det antecknas 
vid punkten ”ytterligare information”. Betyget över gymnasiediplomet skrivs på det enhetliga 
betygsformuläret som Utbildningsstyrelsen tagit fram. Betygen över gymnasiediplomen 
finns tillgängliga för gymnasierna i provbanken för utvärdering av muntlig färdighet.

3 .2 Fysisk prestationsförmåga

För vitsordet som beskriver fysisk prestationsförmåga ska den studerande ha godkända 
prestationer i Move!-mätningarna av fysisk funktionsförmåga (http://www.edu.fi/move/
move_matningen): 20 meters skyttellöpning, 5-steg utan ansats, höjning av överkroppen, 

http://www.edu.fi/move/move_matningen
http://www.edu.fi/move/move_matningen
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armpress, kast med lyra och kroppens rörlighet. Läraren kan fritt bestämma i vilken ord-
ning mätningarna av den fysiska prestationsförmågan utförs och vilka delar som utförs vid 
de olika tillfällena. Mätningarna beskrivs i detalj i stödmaterialet.

I Move!-mätningen ger 20 meters skyttellöpning, 5-steg utan ansats, höjning av överkrop-
pen, armpress samt kast med lyra 1–3 poäng var. I mätningen av kroppens rörlighet ger 
varje godkänd prestation (totalt 4) en poäng var. Vitsordet för delområdet fysisk presta-
tionsförmåga räknas utgående från den studerandes totala poäng (5–19) i mätningen av den 
fysiska funktionsförmågan enligt Move!-poäng- och bedömningstabellerna för gymnasiedip-
lomet i gymnastik, som finns i stödmaterialet. 

Därtill ska den studerande inom det här delområdet avlägga ett godkänt prov i simkunnighet. 

Enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015 ska den fysiska konditionsnivån inte användas 
som grund för bedömningen i gymnastik. I bedömningen av delområdet för fysisk presta-
tionsförmåga i gymnasiediplomet för gymnastik används ändå den fysiska konditionsnivån 
som grund, eftersom gymnasiediplomet är bevis över specialkunskaper och intresse under 
gymnasietiden.

20 meters skyttellöpning: 

20 meters skyttellöpning mäter uthållighet och rörelsefärdighet, och kan även användas för 
att indirekt bedöma den studerandes maximala syreupptagningsförmåga.

5-steg utan ansats: 

5-steg utan ansats mäter benstyrka, snabbhet, dynamisk balansförmåga och rörelsefärdig-
het. 

Höjning av överkroppen: 

Höjning av överkroppen mäter muskeluthålligheten i magmusklerna, i synnerhet de djupa 
magmusklerna.  

Armpress: 

Armpress mäter den dynamiska styrkan och uthålligheten i axlarnas och armarnas muskler 
samt den statiska uthålligheten i bålmusklerna som stödjer rörelsen. 

Kast med lyra:

Kast med lyra mäter koordinativa färdigheter, perceptionsmotoriska färdigheter och styrka i 
överkroppen. 

Kroppens rörlighet:

Mätningen av kroppens rörlighet visar kroppens normala anatomiska rörlighet med hjälp av 
tre olika ställningar. 
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Simkunnighet:

Simkunnigheten påvisas enligt den nordiska simkunnighetsdefinitionen. Prestationen klockas 
inte. 

Nordiska simkunnighetsdefinitionen:

En person som efter att ha fallit i djupt vatten och fått huvudet under ytan kan ta sig upp till 
ytan igen och därefter simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg, räknas som 
simkunnig. Simkunnigheten bedöms av gymnastiklärare eller enligt överenskommelse med 
gymnastikläraren av simhallens simövervakare eller simlärare. 

3 .3 Kunskaper om gymnastik och idrott (essä)

Den studerande ska i en essä på cirka 10 sidor påvisa djupa kunskaper i det ämne inom 
gymnastisk eller idrott som hen valt. Ämnets betydelse i samhället behandlas mångsidigt ur 
den studerandes egen synvinkel. 

I sin essä beskriver och diskuterar den studerande exempelvis:

• sin sportiga livsstil, sin relation till motion och idrott och motionens inverkan på hälsan
• betydelsen av motion och tävlingsidrott för hen själv och för samhället i stort
• sitt specialkunskapsområde inom gymnastik eller idrott och dess plats på idrottsfältet 

och i samhället.   

Essän visar den studerandes mognad för att arbeta självständigt. För att kunna arbeta själv-
ständigt måste den studerande få handledning när arbetet med essän inleds.

Essän bedöms med ett vitsord på skalan 4–10. 

Bedömningens delområden: 

• hur behandlingen av ämnet är upplagd och hänger samman
• förmåga att tillämpa information och egna erfarenheter på ämnet på ett ändamålsenligt 

sätt
• mångsidig och ändamålsenlig användning av källmaterial
• finslipad visuell utformning och språklig precision. 

Kriterierna har formulerats för tre vitsordsnivåer (6, 8 och 10). Bedömaren tillämpar mellan-
nivåerna 4 (underkänd), 5 (hjälplig), 7 (nöjaktig) och 9 (berömlig) utgående från dem.

Kriterier för vitsordet 10 (utmärkt)

Essäns ämne har utvecklats på ett konsekvent, självständigt och intressant sätt. Den inne-
hållsmässiga sakkunskapen om ämnet är utmärkt. Källorna har använts mångsidigt och 
ändamålsenligt. Den personliga nivån (egna erfarenheter, synvinklar och åsikter), dvs. den 
självständiga analysen och diskussionen framgår tydligt. 
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Den språkliga nivån är utmärkt och språket är nyanserat. Essän är väl disponerad med 
tydliga rubriker. Essäns yttre utformning och visuella uttryck är prydligt: fotografier, teck-
ningar, tabeller osv. används ändamålsenligt och mångsidigt så att essän bildar en samman-
hängande helhet.

Kriterier för vitsordet 8 (god)

Essäns ämne har behandlats på ett konsekvent och intressant sätt. Förtrogenheten med 
ämnet är djup och visar på goda sakkunskaper. Essän visar också på en självständig analys, 
men diskussionen förblir ytlig. Användningen av källor och källförteckningen har vissa brister.

Personliga erfarenheter, synvinklar och åsikter framförs, men beskrivningen av dem är inte 
övertygande och argumenteringen är inte särskilt stark. Språket är så gott som felfritt och 
väl läsligt. Essäns disposition och rubriker är tydliga. Essäns yttre utformning är prydlig och 
visuellt material används ändamålsenligt. Det allmänna intrycket av essän är prydligt och 
balanserat.

Kriterier för vitsordet 6 (försvarlig) 

Ämnet för essän utvecklas ofullständigt och syftet framgår inte tydligt. Förtrogenheten med 
ämnet är aningen ytlig, men visar ändå på vissa sakkunskaper. Den självständiga analysen 
och diskussionen är begränsad, och nästan inga personliga erfarenheter, synvinklar eller 
åsikter framförs. Källorna är få och källförteckningen behöver förbättras.

Språket är läsligt, men essäns yttre utformning är ofullbordad och visuellt material används 
knapphändigt. Ett djupgående grepp om innehållet, den yttre utformningen och arbetet som 
helhet saknas. 

3 .4 . Intresse eller specialkunskaper 

I detta delområde kan den studerande välja antingen intresse eller specialkunskaper som 
prestationsform. 

Intresse:

Med intresse avses den studerandes mångsidiga och långsiktiga intresse för gymnastik och 
idrott under gymnasietiden. Inom delområdet för intresse bedöms den studerandes fysiska 
funktionsförmåga. Bedömningen grundar sig på det ansvar för sin egen fysiska funktions-
förmåga, hälsa och sitt välmående som den studerande har visat under gymnasiekurserna i 
gymnastik. Gymnastikläraren ansvarar för bedömningen av delområdet för intresse. 

eller 

Specialkunskaper:

Ämnet för provet på specialkunskaper ska ha nära anknytning till en motionsform eller 
idrottsgren så att den studerandes personliga specialkunskaper kan bedömas välgrundat. 
Specialkunskaperna bedöms av två personer. Förutom den lärare som fungerar som exami-
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nator för gymnasiediplomet kan den studerandes tränare, en expert på grenen i fråga eller 
en annan gymnastiklärare delta i bedömningen.

Den studerandes specialkunskaper ska i första hand bedömas i en autentisk prestationssi-
tuation. Om detta inte är möjligt, kan exempelvis videofilmer användas som hjälp. Bedöm-
ningen utförs först av båda bedömarna självständigt, varefter de tillsammans beslutar om 
det slutliga vitsordet för specialkunskaper. 

Kriterierna har formulerats för tre vitsordsnivåer (6, 8 och 10). Bedömaren tillämpar mellan-
nivåerna 4 (underkänd), 5 (hjälplig), 7 (nöjaktig) och 9 (berömlig) utgående från dem.

Kriterier för vitsordet 10 (utmärkt)

Intresse:

Den studerande rör sig aktivt och säkert samt kan på ett utmärkt sätt ta hand om sin fysiska 
aktivitet och funktionsförmåga. Den studerande har på gymnasiets gymnastikkurser visat att 
hen på ett utmärkt sätt kan tillämpa sina fysiska färdigheter i olika uppgifter, motionsformer 
och idrottsgrenar.

eller

Specialkunskaper:

I provsituationen för specialkunskaper är den studerandes färdighetsnivå utmärkt och 
visar att hen har färdigheter som motsvarar den nationella toppen. Prestationen visar att 
rörelserna är lätta och lediga, ekonomiska och effektiva och smidigt koordinerade. Den 
studerande tillämpar rörelseprestationer på ett ändamålsenligt sätt. Den studerande är 
initiativrik och hittar personliga och riktiga lösningar under olika förhållanden och i olika 
situationer. Den studerande har ett rikligt och mångsidigt rörelseurval och gör bara enstaka 
småfel i prestationen. 

Kriterier för vitsordet 8 (god)

Intresse:

Den studerande rör sig aktivt och säkert samt kan ta väl hand om sin fysiska aktivitet och 
funktionsförmåga. Den studerande har på gymnasiets gymnastikkurser visat att hen på ett bra 
sätt kan tillämpa sina fysiska färdigheter i olika uppgifter, motionsformer och idrottsgrenar. 

eller 

Specialkunskaper:

I provsituationen för specialkunskaper är den studerandes färdighetsnivå god. Enstaka rörel-
seprestationer är smidiga, men i förmågan att kombinera rörelser och tillämpa dem i olika 
situationer finns fortfarande brister. Den studerande behärskar basfärdigheterna i grenen 
väl. I mer krävande och svåra rörelseprestationer förekommer bristfälligheter eller fel. 
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Kriterier för vitsordet 6 (försvarlig) 

Intresse:

Den studerande rör sig aktivt och säkert samt kan ta hand om sin fysiska aktivitet och funk-
tionsförmåga på ett försvarligt sätt. Den studerande har på gymnasiets gymnastikkurser 
visat att hen på ett försvarligt sätt kan tillämpa sina fysiska färdigheter i olika uppgifter, 
motionsformer och idrottsgrenar. 

eller 

Specialkunskaper:

I provsituationen för specialkunskaper är den studerandes  tekniska färdighetsnivå för-
svarlig, men prestationerna är fortfarande bristfälliga eller färdighetsnivån är fortfarande 
begränsad. Det finns fortfarande brister och fel i den studerandes basfärdigheter, men 
färdigheterna räcker till för en trygg prestation på grenens basnivå.

3 .5 Samarbetsfärdigheter 

Inom ramen för gymnasiediplomet i gymnastik bedöms även den studerandes arbets- och 
samarbetsfärdigheter. 

Den studerandes arbets- och samarbetsfärdigheter bedöms utgående från hens arbete 
under gymnasiets gymnastiklektioner och  arbets- och samarbetsfärdigheter som kommit 
fram i skolans övriga gymnastik- och idrottsverksamhet. Den studerande bedömer också 
själv sin arbets- och samarbetsförmåga och hur den har utvecklats. Den här självbedöm-
ningen presenterar hen i sin portfolio. Om den studerande avlägger gymnasiediplomet i 
gymnastik för en annan lärare, kan arbets- och samarbetsfärdigheterna bedömas av den 
lärare som huvudsakligen undervisat hen i gymnastik under gymnasietiden. 

Kriterierna har formulerats för tre vitsordsnivåer (6, 8 och 10). Bedömaren tillämpar mellan-
nivåerna 4 (underkänd), 5 (hjälplig), 7 (nöjaktig) och 9 (berömlig) utgående från dem.

Kriterier för vitsordet 10 (utmärkt)

Den studerande deltar i motion och idrott på ett aktivt, initiativrikt och långsiktigt sätt. Hen 
förhåller sig positivt till andra, ger råd, hjälper och uppmuntrar.

Den studerande tar ansvar också för andras arbete. Med sina insatser hjälper hen hela 
undervisningsgruppen att uppnå sina mål. Hen arrangerar och förbereder uppgifter för egen 
del och utför alltid det hen lovat göra. Den studerande för fram sina egna idéer, lyssnar till 
andras förslag och återkoppling och tar hänsyn till dem i sin egen verksamhet. Den stude-
rande medverkar till att det gemensamma arbetet löper väl. Den studerande bidrar till att 
det uppstår intresse för gymnastik och idrott också utanför lektionerna.
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Kriterier för vitsordet 8 (god)

Den studerande deltar i gymnastiken enligt programmet. Den studerande förhåller sig 
neutralt till andra och är villig att samarbeta med alla. Den studerande gör förberedelser 
och arrangemang på begäran. Den studerande följer gemensamt avtalade tidtabeller. Den 
studerande för fram egna idéer, men behöver ytterligare träning i att lyssna och ta hänsyn 
till andras förslag.

Kriterier för vitsordet 6 (försvarlig) 

Den studerande är försvarligt aktiv i olika arbets- och samarbetssituationer inom gymnas-
tiken. Hens inställning till gemensam verksamhet och att ta hänsyn till andra kräver ytterli-
gare utveckling. Den studerande för inte fram egna idéer i interaktionssituationer.

3 .6 Portföljen 

Den sista delen i bedömningen av gymnasiediplomet i gymnastik är portföljen, i vilken den 
studerande sammanställer material från delområdena fysisk prestationsförmåga, kunska-
per om gymnastik och idrott samt intresse eller specialkunskaper och beskriver i den därtill 
sitt deltagande i skolans gymnastikverksamhet. Hen reflekterar också helhetsmässigt över 
sin egen utveckling och sina prestationer i gymnastiken under gymnasietiden. Det centrala 
är att ställa upp personliga mål och att med hjälp av självvärdering följa upp hur målen har 
uppnåtts. Portföljen bedöms inte med siffervitsord. En välgjord portfölj kan inverka höjande 
på det slutliga vitsordet.

I portföljen gör den studerande en skriftlig sammanfattning som disponeras enligt följande: 

1) Självvärdering av skolans gymnastikkurser och annan idrottsverksamhet
• erfarenheter och iakttagelser av det egna lärandet och den egna utvecklingen inom gym-

nastik och idrott
• självvärdering av de egna arbets- och samarbetsfärdigheterna.

2) Självvärdering av alla prestationer för gymnasiediplomet i gymnastik  
• självvärdering av den fysiska funktionsförmågans utveckling under gymnasietiden
• självvärdering av essäns innehåll och kvalitet
• självvärdering av delområdet intresse eller specialkunskaper 
• självvärdering av hela processen för att avlägga gymnasiediplomet i gymnastik.
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