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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 gymnasiediplom 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 MUSIK

2 .1 Avläggande av gymnasiediplomet i musik som en del av 
gymnasiestudierna

Ett villkor för att kunna avlägga gymnasiediplomet i musik är att den studerande avlagt 
minst fyra gymnasiekurser i musik. Utöver det kan skolan också ordna en särskild kurs för 
gymnasiediplomet, under vilken man sammanställer provportföljen eller finslipar prov- eller 
projektarbetet. De studerande informeras om gymnasiediplomen redan då gymnasiet börjar. 
Om tidpunkten då gymnasiediplomarbetet ska lämnas in eller utföras bestäms i den enskilda 
skolan så att det blir tillräckligt med tid för bedömningen. Vid bedömningen ges utom ett 
siffervitsord också en verbal bedömning som bifogas diplomarbetet som ges tillbaka till den 
studerande. I betyget över gymnasiediplomet antecknas arbetets innehåll.

Gymnasiediplomet i musik bygger på målen för och innehållet i gymnasiets musikunder-
visning och den studerandes studier i musik under hela gymnasietiden. Avläggande av 
gymnasiediplomet visar att den studerande har ett särskilt intresse och musikalisk special-
kompetens.

Musikintresset utanför skolan får synas och höras i provarbetena för gymnasiediplomet.

När den studerande avlägger gymnasiediplomet i musik ska hen använda de kunskaper och 
färdigheter som skaffats utanför skolan enligt målen för musikundervisningen i gymna-
siet. Prestationer i musik utanför skolan räcker inte i sig som diplomprestation, eftersom 
utgångspunkten för diplomet är gymnasiets musikundervisning och dess mål och innehåll.

2 .2 Gymnasiediplomet i musik är en provportfölj 

Gymnasiediplomet i musik är en provportfölj. Den bygger på den studerandes studier i musik 
under hela gymnasietiden. Gymnasiediplomet i musik kan vara antingen A. ett musikprojekt 
som avläggs som en del av gymnasiestudierna eller B. en provportfölj med musikarbeten från 
gymnasietiden.  

A. Utförande av ett musikprojekt och val av prov

Den studerande bereder ensam eller i grupp ett projekt som visar hens kunskaper och fär-
digheter i musik. Projektet ska omfatta följande delområden:

• sång och spel
• kreativt musikskapande, såsom komposition, arrangemang och improvisation, samarbete 

mellan konstformer och läroämnen
• åhörande och analys, att skriva om musik

Att skriva om musik kan utgöra en del av projektet, men räcker inte ensamt till som projekt-
innehåll. 
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Musikprojektet kan t.ex. ha formen av en liten konsert, en ljudinspelning eller en multi-
konstnärlig helhet. I utförandet av gymnasiediplomet kan de möjligheter teknologin erbjuder 
utnyttjas på olika sätt. Omfattningen av det färdiga alstret beror på vilken tyngd delarna har i 
helheten. Ett kompositionsprojekt t.ex. kan vara snävare än ett projekt som går ut på att fram-
föra lånat material. Avgränsningen av projektet är ett viktigt kriterium för hur det lyckas.

Musikprojektet dokumenteras som en ljud- och/eller bildinspelning. Om det är fråga om ett 
kompositionsprojekt, kan inspelningen delvis eller helt ersättas med noterna till kompositio-
nen. Den studerande väljer för provportföljen ett eller flera prov från sitt musikprojekt. De 
prov som väljs för provportföljen, dvs. det inspelade material som bedöms, får ha en längd 
på högst 20 minuter. 

Om projektarbetet görs som grupparbete ska den studerande i den skriftliga delen tydligt 
redogöra för sin insats i projektet. Portföljen är alltid personlig. 

B. Musikalisk verksamhet under gymnasietiden och val av provarbeten

Den studerande avlägger gymnasiediplomet genom att i provportföljen samla provarbeten 
från sina musikstudier och sin musikaliska verksamhet under gymnasietiden. Den stude-
rande sammanställer sin provportfölj så att den innehåller tre provarbeten, som represen-
terar något eller några av följande delområden

• sång och spel
• kreativt musikskapande, såsom komposition, arrangemang och improvisation, samarbete 

mellan konstformer och läroämnen
• åhörande och analys, att skriva om musik.

Provarbetena kan vara t.ex. bild- och ljudinspelningar, partitur eller noter, rapporter, före-
drag, uppsatser etc. En provportfölj kan innehålla både individuella och grupparbeten. En 
del av provarbetena ska vara i ljudande form, t.ex. ljud- eller bildinspelningar. I en provport-
följ med tyngden på kompositionsarbete kan inspelningen delvis eller helt ersättas av noter 
till kompositionerna. Ifall den studerandes personliga musikaliska andel inte klart framgår 
tydligt av proven, ska särskild uppmärksamhet ägnas åt den skriftliga presentationen av 
proven. Provportföljen är alltid personlig.

2 .3 Delarna i provportföljen

Provportföljen, som utgör grunden för bedömningen av gymnasiediplomet i musik, består av 
fyra delar och eventuella bilagor. Provportföljens delar är 1) en musikalisk biografi 2) en pre-
sentation av proven i musikprojektet eller provarbetena från den musikaliska verksamheten 
under gymnasietiden 3) ett sammandrag 4) bedömarnas utlåtande och eventuella bilagor. 
Till provportföljen fogas en förteckning över dess innehåll.
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Innehåll

1  Musikalisk biografi

• Den studerandes personuppgifter, namn och födelsetid samt gymnasiets namn
• Kurser i musik som den studerande genomfört i gymnasiet, inklusive vitsord
• Studier och prestationer i musik utanför läroanstalten inklusive vitsord
• En fritt formulerad, komprimerad beskrivning av musikintresset

2  Presentation av proven i musikprojektet eller provarbetena från den musikaliska verksamheten 
under gymnasietiden

I den skriftliga delen av musikprojektet beskriver den studerande bakgrundsfaktorer till 
projektet och arbetsprocessen samt presenterar de prov som valts för provportföljen och 
motiveringarna till valet. Den studerande bedömer också sina framsteg och sin musikaliska 
utveckling inom ramen för projektet. 

I den skriftliga delen som handlar om den musikaliska verksamheten under gymnasietiden 
beskriver den studerande bakgrunden till provarbetena, tillblivelseprocessen bakom dem 
samt presenterar provarbetena och grunden för valet av dem. Den studerande bedömer 
också sina framsteg och sin musikaliska utveckling i ljuset av de valda provarbetena.  

3  Sammandrag 

I sammandraget ger den studerande en helhetsbedömning av sitt diplomarbete och berättar 
om arbetsprocessens betydelse för sig själv. 

4  Bedömarnas verbala bedömning

Bedömarnas verbala bedömning av den studerandes provportfölj fogas till portföljen när 
bedömningen har gjorts.

Bilagor
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3 BEDÖMNING AV GYMNASIEDIPLOMET I MUSIK

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 den studerandes musiklärare och en utom-
stående musiklärare vid skolan eller en annan sakkunnig inom musikbranschen. För pre-
stationen för gymnasiediplomet ges ett siffervitsord. Vid bedömningen används skalan 4–10. 
Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga och 10 utmärkta 
kunskaper och färdigheter. En underkänd prestation anges med vitsordet 4. I dessa anvis-
ningar för avläggandet av gymnasiediplom ges föremål för bedömning och kriterier för 
vitsorden 6, 8 och 10.

En studerande har enligt gymnasielagen rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar  
målen för och det centrala innehållet i läroplanen eller kunnande som förvärvats på 
annat sätt bedömda och erkända (Gymnasielagen 23 §). Anvisningarna för avläggandet av 
gymnasie diplom följs också då en del av studierna avläggs vid en annan läroanstalt.

Gymnasiediplomet, som avläggs som en nationell tillämpad kurs, antecknas i avgångsbe-
tyget från gymnasiet såsom står skrivet i läroanstaltens läroplan. I läroplanen bestäms 
också om gymnasiediplomkursen eventuellt ingår i lärokursen i läroämnet. Nationella 
tillämpade kurser bedöms enligt grunderna för gymnasiets läroplan med en anteckning om 
avlagd kurs (A = avlagd, U = underkänd).

Den studerande får ett betyg över sitt gymnasiediplom när hen slutfört hela gymnasiets 
lärokurs. Betyget över gymnasiediplomet är en bilaga till avgångsbetyget och det antecknas 
i punkten ”tilläggsuppgifter”. För gymnasiediplomen används ett enhetligt betygsformulär 
som Utbildningsstyrelsen gjort upp. Betygen för gymnasiediplomen finns tillgängliga för 
gymnasierna i provbanken för bedömning av muntlig språkfärdighet.

3 .2 Bedömning av gymnasiediplomet i musik 

Föremål för bedömning i gymnasiediplomet i musik 

• den studerandes musikaliska kunnande
• valet av prov/projektets helgjutenhet
• hur målinriktat arbetet är 
• beskrivningen av processen
• den studerandes självvärdering (se provportföljens innehåll, del 3).
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Vid bedömningen av gymnasiediplomet i musik fästs särskild vikt vid provportföljens musi-
kaliska nivå. Det musikaliska kunnandet kan framgå genom att den studerande behärskar 
djupt något specialområde eller instrument eller som musikalisk mångsidighet. De skriftliga 
delarna kan inverka så att de antingen höjer eller sänker bedömningen med ett vitsord.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Kriterier för vitsordet 10 (utmärkt):

Projektarbetet eller provportföljen bildar en harmonisk helhet och vittnar om utmärkt 
musikaliskt kunnande, insiktsfullhet, konstnärlig originalitet eller ett kritiskt sinnelag och 
en skärpa som brukar känneteckna forskare. De kärnfulla resonemangen påvisar djupet i 
kunnandet och den studerandes mognad att bedöma sin prestation.

Kriterier för vitsordet 8 (god):

Grundtanken med projektarbetet eller provportföljen går att skönja och visar den studeran-
des musikaliska kunnande. Lösningarna är till största delen konventionella och innehållet 
ganska ensidigt. Resonemangen kring processen och arbetet är ensidiga, men visar ända 
den studerandes kunnande.

Kriterier för vitsordet 6 (försvarlig):

Provportföljen innehåller alla delar som krävs, men utförandet är bristfälligt. De valda 
proven eller provarbetena visar inte att den studerande har ett speciellt musikaliskt kun-
nande. Innehållet i provportföljen är mycket ensidigt. Reflektionerna kring processen och 
arbetet är anspråkslösa. 
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