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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 om 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 TEATERKONST

2 .1 Målen för gymnasiediplomet i teaterkonst

Gymnasiediplomet i teaterkonst har som mål att den studerande under gymnasietiden genom en 
särskild prestation visar sitt kunnande och intresse inom teaterkonsten. Målet för gymnasiediplomet 
i teaterkonst är att stärka den studerandes färdigheter i drama och teaterkonst samt utveckla de 
kommunikativa färdigheterna och förmågan att utvärdera sina prestationer. Det centrala innehållet i 
kursen är ett tema som de studerande själv valt inom något område av teaterkonst, en föreställning 
som anknyter till temat samt arbets- och bedömningsprocessen. Gymnasiediplomet i teaterkonst 
består av föreställningen och en portfölj. (Grunderna för gymnasiets läroplan 2015)

Syftet med gymnasiediplomet i teaterkonst är att skapa en lärprocess som utvecklar den 
studerandes färdigheter i teaterkonst. Den studerande producerar antingen ensam eller i 
grupp ett konstnärligt slutarbete och uppvisar på så sätt hur de egna färdigheterna utveck-
lats, de kommunikativa färdigheterna vidgats och reflektions- och analysförmåga.

För att få delta i diplomkursen ska den studerande ha fullgjort minst tre gymnasiekurser i 
teaterkonst, drama eller uttrycksförmåga. Under studierna har den studerande utvecklat 
sina kunskaper och färdigheter genom att lära känna teaterns traditioner och uttrycksformer. 
På Utbildningsstyrelsens webbplats finns stödmaterial för gymnasiediplomet i teaterkonst.

2 .1 Uppbyggnaden av gymnasiediplomet i teaterkonst

Gymnasiediplomet i teaterkonst består av en föreställning och en portfölj . Föreställningen 
består av föreställningsprocessen (planering, repetition och uppförande) samt muntlig och 
skriftlig reflektion. Portföljen fungerar som den studerandes stöd under lärprocessen. 
Utöver en arbetsplan kan portföljen innehålla bland annat dokumentation av repetitionerna 
och föreställningarna samt material och eventuellt manuskript som använts under föreställ-
ningens tillblivelseprocess.

FÖRESTÄLLNINGENS DELAR

Föreställningen

Den studerande förbereder antingen ensam eller i grupp en föreställning på högst 30 minu-
ter. Den studerande definierar och motiverar de av teaterns metoder hen väljer att använda. 
Medhjälpare som inte avlägger gymnasiediplom kan också delta i föreställningen.

Muntlig reflektion – utvärderingsdiskussion

Syftet med utvärderingsdiskussionen är att den studerande och utvärderarna för ett samtal 
om den uppförda föreställningen och hur den blivit till. Utvärderingen baseras främst på 
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utvärderarnas iakttagelser och tolkningar av föreställningen. Diskussionen stödjer bedöm-
ningen av arbetet. Utvärderarna jämför sina iakttagelser och tolkningar med bedömnings-
kriterierna för gymnasiediplomet i teaterkonst. Utvärderingsdiskussionen förs så snart som 
möjligt efter föreställningen. Den studerande kan använda sig av sin portfölj i utvärderings-
diskussionen.

Skriftlig reflektion

Syftet med den skriftliga reflektionen är att sammanfatta lärprocessen i en text där den 
studerande presenterar, analyserar och utvärderar processen bakom gymnasiediplomet. 
Den skriftliga reflektionen skrivs efter utvärderingsdiskussionen. Den studerande ges två 
timmar för att skriva den skriftliga reflektionen. Utvärderingsdiskussionen och portföljen 
kan utnyttjas för den skriftliga reflektionen.

PORTFÖLJENS DELAR

Arbetsplan

Den studerande gör upp en arbetsplan i början av diplomkursen i teaterkonst. Syftet med 
arbetsplanen är att få den studerande att komma igång med arbetet och att styra arbetet 
under kursens gång. I arbetsplanen bestämmer den studerande vilket område inom tea-
terkonsten hen fokuserar på i sitt gymnasiediplom. Den studerande kan exempelvis välja 
skådespelararbete, regissörsarbete, dramaturgi, scenografi, dräktdesign, maskering, 
scenteknik, en kombination av dessa eller något annat av teaterkonstens delområden. 
Arbetsplanen utgör utgångspunkt för den skriftliga reflektionen och den kan också utnyttjas 
i utvärderingsdiskussionen.

Dokumentation av processen

Den studerande dokumenterar sitt eget arbete under hela processen på det sätt hen själv 
väljer. Syftet med dokumentationen är att hjälpa den studerande att gestalta sin egen 
konstnärliga lärprocess. Dokumentationen av processen kan bestå av olika texter som 
samlas under arbetet. Aspekter som ska dokumenteras är exempelvis uppkomsten av idéer, 
experiment, hur lösningar sökts och funnits samt övningar och metoder som använts. Syftet 
med dokumentationen är att hjälpa den studerande att gestalta sin egen process. Dokumen-
tationen kan användas i utvärderingsdiskussionen och den skriftliga reflektionen.
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3 BEDÖMNINGEN AV GYMNASIEDIPLOMET I 
TEATERKONST

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.

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 ska också följas i det fall att en del av studierna avläggs vid en annan skola.

Gymnasiediplom som avläggs som nationell tillämpad kurs antecknas i gymnasiebetygen 
enligt vad som står skrivet i läroanstaltens läroplan. I läroplanen definieras också om 
gymnasiediplomkursen 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). 

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

3 .2 Bedömningen av gymnasiediplomet i teaterkonst och 
föremålen för bedömning

Bedömningen av gymnasiediplomet i teaterkonst ska fokusera på föreställningen samt på 
den skriftliga reflektionen över föreställningen och arbetsprocessen. Vitsordet bildas av 
teaterföreställningen (2/3) och den skriftliga reflektionen (1/3). Den muntliga reflektionen 
och portföljen bedöms med en anteckning om avlagd kurs.
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Prestationen för gymnasiediplomet bedöms av en lärare vid gymnasiet och åtminstone en 
annan bedömare som bör ha sakkunskap inom det ifrågavarande teaterområdet. Bedömarna 
kommer fram till ett gemensamt vitsord genom att räkna ut medeltalet för de poäng som 
getts. På betyget beskrivs den studerandes prestation, ämnet och arbetets förtjänster 
skriftligt.  Ett protokoll över bedömningen av prestationen för gymnasiediplomet skrivs. 
Protokollet undertecknas av bedömarna och sparas i gymnasiets arkiv.

I prestationen för gymnasiediplomet bedöms färdigheterna i teaterkonst samt förmågan att 
utvärdera det egna arbetet. Färdigheterna i teaterkonst inbegriper uttrycksmässiga  färdig-
heter, dramaturgi, estetik och kommunikativa färdigheter. I bedömningen beaktas också det 
helhetsintryck som föreställningen förmedlar.

Bedömningen av färdigheter i teaterkonst som beskrivs nedan gäller skådespelararbete. 
Om den studerande gör sitt gymnasiediplom inom ett annat av teaterkonstens delområden, 
tillämpas kriterierna med fokus på de drag som kännetecknar det ifrågavarande området. I 
stödmaterialet på Utbildningsstyrelsens webbplats finns exempel på föremål för bedömning 
inom teaterkonstens olika delområden.

Föremål för bedömning av färdigheter i skådespelarbete inom teaterkonst

• skådespelarens uttrycksmässiga färdigheter (t.ex. koncentration, närvaro, målmedve-
tenhet, kontakt med motspelare och publiken, fysiskt uttryck och agerande, reaktion på 
impulser, röstanvändning och tal, förmåga att skapa och upprätthålla spänning)

• dramaturgiska färdigheter (t.ex. behandling av ämne och text, spänning, narrativa meto-
der, rollens utveckling) 

• estetiska färdigheter (t.ex. förståelse av stil, rytm, visuella aspekter, ljud, rum)
• kommunikativa färdigheter (t.ex. engagemang, aktivitet, ansvarstagande, samarbete)

Föremål för bedömning av reflektionen

• sammanfattning av den egna konstnärliga processen, analys, förståelse av innebörder 
och utvärdering av olika delområden

• utvärdering av det egna lärandet och uppställning av mål
• utvärdering av eventuell samarbetsprocess och förståelse av innebörder

3 .3 Vitsordskriterier för gymnasiediplomet i teaterkonst

Kriterier för gymnasiediplomet i teaterkonst har definierats för 10 (utmärkt), 8 (god) och 6 
(försvarlig). En prestation över genomsnittet på ett delområde kompenserar en prestation 
under genomsnittet på ett annat delområde. På betyget för gymnasiediplom i teaterkonst 
antecknas kriterierna för vitsorden 10 (utmärkt), 8 (god) och 6 (försvarlig).

Kriterier för vitsordet 10 (utmärkt)

Den studerande visar att hen förstår den konstnärliga helheten och behärskar teaterkon-
stens metoder på ett utmärkt sätt. Föreställningen ger åskådaren många upplevelser, 
insikter och synvinklar att ta till sig och bearbeta temat och föreställningen är konstnärligt 
fängslande.
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Den studerande är starkt engagerad i arbetsprocessen, agerar aktivt och tar ansvar för 
arbetet. Samarbetet med de övriga gruppmedlemmarna löper väl och ger resultat.

Den studerande kan i sin skriftliga reflektion på ett utmärkt sätt beskriva processens 
centrala faser, sin planering, sina uppgifter, de utnyttjade arbetsmetoderna samt över-
raskningar, frågor, förvirring, nya tankar och erfarenheter som den kreativa processen 
gett upphov till. Den studerande ställer upp tydliga mål för sitt arbete och utvärderar på ett 
utmärkt sätt hur väl målen har uppnåtts. Den studerande kan utvärdera sitt eget arbete och 
sina resultat analytiskt, på ett förtjänstfullt sätt motivera sina konstnärliga beslut och ser 
betydelsen av sin egen arbetsinsats i förhållande till helheten. Den studerande går igenom 
en utmärkt konstnärlig lärprocess.

Kriterier för vitsordet 8 (god)

Den studerande visar att hen behärskar dramats och teaterkonstens metoder väl. Arbetet 
uppvisar en konstnärlig strävan. Föreställningen ger åskådaren en del upplevelser och stoff 
att ta till sig och bearbeta. Den studerande har egna idéer som hen bearbetat målmedvetet.

Den studerande kan samarbeta, tar ansvar för sitt eget arbete och ställer upp mål för 
arbetet på ett bra sätt. Den studerande kan utvärdera sitt eget arbete och bedöma om de 
uppställda målen har uppnåtts. 

Den studerande analyserar i den skriftliga reflektionen flera delar av processen som är 
väsentliga med tanke på föreställningen. Den studerande kan beskriva sina konstnärliga val 
samt tankar och frågor som uppstått under processen. Den konstnärliga lärprocessen som 
den studerande genomgått har varit god. 

Kriterier för vitsordet 6 (försvarlig)

Den studerande har svårt att gestalta arbetets konstnärliga helhet. Växelverkan mellan de 
uppträdande och kontakt med publiken kan skönjas under föreställningen. Föreställningen 
ger publiken vissa upplevelser och stoff att bearbeta. Den studerande har grundläggande 
färdigheter i teaterkonst. 

Den studerandes engagemang i processen och arbetsgruppens övriga medlemmar är 
ojämnt och hen tar begränsat ansvar för det egna arbetet. Hen har svårt att analysera den 
egna arbetsprocessen och svårigheter att identifiera väsentliga aspekter av processen för 
den skriftliga reflektionen. Positivt i arbetet är att provprestationen för gymnasiediplomet 
har slutförts.
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