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Till anordnarna av gymnasieutbildning

Anvisningar för gymnasiediplomet i musik

De av Utbildningsstyrelsen fastställda Grunderna för gymnasiets läroplan 
2019 (OPH-2263-2019) och Grunderna för läroplanen för 
gymnasieutbildning för vuxna 2019 (OPH-2267-2019) omfattar ett 
gymnasiediplom i musik. 

Utbildningsstyrelsen ger bifogade separata anvisningar om avläggande av 
gymnasiediplomet i musik. Anvisningarna gäller studerande som har inlett 
sina gymnasiestudier efter 1.8.2021.  

Utbildningsstyrelsen ger vid behov mera information om anvisningarna.

Generaldirektör Minna Kelhä

Undervisningsråd Alma Muukka-Marjovuo

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens 
ärendehanteringssystem.

BILAGA Anvisningar för gymnasiediplomet i musik
för studerande som inlett sina gymnasiestudier efter 1.8.2021  
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Syftet med de separata anvisningarna för gymnasiediplomet i musik är att handleda och 
stödja ordnandet och avläggandet av gymnasiediplomet. I dessa anvisningar ingår bestäm-
melser från lagstiftningen som förpliktar anordnaren av gymnasieutbildning (714/2018, 
810/2018, 1214/2020) och innehåll som föreskrivs i grunderna för gymnasiets läroplan (OPH-
2263-2019, OPH-2267-2019). Därtill ger Utbildningsstyrelsen anvisningar för förfaranden som 
berör ordnandet och avläggandet av gymnasiediplom, till exempel vad gäller gymnasiediplo-
mets struktur och studier som avläggs före gymnasiediplomet. Anvisningarna för gymnasie-
diplomet har gjorts upp så att man kan uppfylla utgångspunkterna och förutsättningarna för 
att visa prov på kunnande enligt de mål och centrala innehåll som fastställts för gymnasie-
diplomet i musik i grunderna för gymnasiets läroplan.  

1  UTGÅNGSPUNKTER FÖR AVLÄGGANDE AV 
GYMNASIEDIPLOM 

1.1  Anordnande av gymnasiediplom i gymnasiet 

Enligt 11 § i gymnasielagen (714/2018) kan gymnasieutbildningens lärokurs innehålla 
studiehelheter som genomgås i olika läroämnesgrupper eller läroämnen och som innefattar 
ett arbete som påvisar särskilt kunnande och intresse (gymnasiediplom). Gymnasiediplomet 
omfattar två studiepoäng i enlighet med 12 § i statsrådets förordning om gymnasieutbildning 
(810/2018).  

Enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för unga (2019) kan gymnasiediplom 
avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och 
teaterkonst. Om gymnasiet erbjuder möjlighet att avlägga gymnasiediplom, ska detta anges 
i den av utbildningsanordnaren godkända läroplanen (OPH-2263-2019). Gymnasiediplom kan 
också ingå i lärokursen enligt grunderna för läroplanen för gymnasieutbildning för vuxna 
(2019), på det sätt som utbildningsanordnaren beslutar (OPH-2267-2019).  

Möjligheten att avlägga gymnasiediplom fastställs i läroplanen. I den lokala läroplanen 
ska man, i fråga om de gymnasiediplom som utbildningsanordnaren erbjuder, beskriva 
gymnasiediplomens uppdrag och allmänna mål samt redogöra för bedömningen och för 
målen och de centrala innehållen för respektive gymnasiediplom i studieavsnitt om två 
studiepoäng. Ett gymnasiediplom kan ingå i de valfria studierna i lärokursen i ett läroämne 
på det sätt som fastställs i den lokala läroplanen. 

Utbildningsstyrelsen ger separata anvisningar för avläggandet av respektive gymnasie-
diplom. 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 gymnasiets läroplan och 
anvisningarna för gymnasiediplom om hur gymnasiediplomet ska ordnas i praktiken. 

Dessa anvisningar för gymnasiediplom iakttas när gymnasiestudierna för de studerande 
som avlägger ett gymnasiediplom ordnas enligt den läroplan som tagits i bruk från och med 
1.8.2021.  
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1.2  Avläggande av gymnasiediplom som en del av 
gymnasiestudierna 

Gymnasiediplomet omfattar två studiepoäng i enlighet med 12 § i statsrådets förordning om 
gymnasieutbildning (810/2018). Det är frivilligt för gymnasiet att ordna möjlighet att avlägga 
gymnasiediplom, liksom det är frivilligt för den studerande att avlägga ett gymnasiediplom.  

Enligt 17 § i läropliktslagen (1214/2020) är det avgiftsfritt att avlägga gymnasiediplomet för 
studerande som omfattas av läroplikt. Avgiftsfriheten gäller ändå inte musikinstrument, 
idrottsredskap eller andra motsvarande redskap och tillbehör som behövs i utbildningar som 
betonar särskilda intressen och som är avsedda för den studerandes personliga bruk och 
kan användas också utanför undervisningen. Av studerande som inte omfattas av läroplikten 
och som i allmänhet avlägger gymnasieutbildningen för vuxna samt av ämnesstuderande 
och för prov i en särskild examen är det möjligt att ta ut en avgift för avläggandet av 
gymnasiediplom (714/2018, 34 §; 1214/2020, 16 §, 17 §). 

Utbildningsanordnaren kan samarbeta med andra gymnasier och läroanstalter för att ge 
möjlighet att avlägga gymnasiediplom. Utbildningsanordnaren kan i enlighet med 8 § i gym-
nasielagen (714/2018) komplettera utbildningen som ordnas genom att skaffa undervisning 
lag och andra tjänster av en annan anordnare av gymnasieutbildning eller övrig utbildning. 
Dessa anvisningar för gymnasiediplom ska även iakttas i situationer då ett gymnasiediplom 
som ingår i den studerandes studieplan och i gymnasieutbildningens lärokurs avläggs vid en 
annan läroanstalt. 

1.3  Erkännande av kunnande och tillgodoräknande av 
studier 

Studier som en studerande har avlagt tidigare eller kunnande som förvärvats på annat 
sätt kan räknas till godo som en del av gymnasiets lärokurs. Enligt 27 § i gymnasielagen 
(714/2018) har utbildningsanordnaren i samband med att den studerandes individuella stu-
dieplan utarbetas som uppgift att utreda och identifiera den studerandes tidigare förvärvade 
kunnande på basis av en utredning som den studerande framlägger. Utbildningsanordnaren 
ska erkänna sådana studier som avses i 11 § som avlagts vid en annan läroanstalt som ger 
utbildning enligt gymnasielagen och tillgodoräkna dem som en del av gymnasieutbildningens 
lärokurs. Utbildningsanordnaren ska också erkänna kunnande som förvärvats på annat håll 
och som motsvarar målen och innehållet i läroplanen. (5.2.5 Erkännande av kunnande och 
tillgodoräknande av studier OPH-2263-2019; 5.2.5 Erkännande av kunnande och tillgodoräk-
nande av studier, OPH-2267-2019)
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2  AVLÄGGANDE AV GYMNASIEDIPLOMET I MUSIK  

2.1  Mål för gymnasiediplomet i musik  

Målet för gymnasiediplomet i musik är i enlighet med Grunderna för gymnasiets läroplan 
2019 att den studerande genom en särskild prestation visar prov på sitt intresse för musik och de 
ämneskunskaper och färdigheter som den studerande har utvecklat under gymnasiestudierna. 
Målet för gymnasiediplomet är att den studerande visar sitt breda kunnande i musik genom att 
mångsidigt producera, tolka och utvärdera olika ljudverk. De centrala innehållen i musik grundar 
sig på målen som den studerande har ställt upp för gymnasiediplomet och på det perspektiv och 
framställningssätt som den studerande har valt. (6.23 Gymnasiediplom, OPH-2263-2019; 6.20 
Gymnasiediplom OPH-2267-2019)

2.2  Uppbyggnaden av gymnasiediplomet i musik  

Avläggandet av gymnasiediplomet i musik bygger på målen för och innehållet i gymnasiets 
musikundervisning samt på den studerandes eget särskilda intresse för musik under 
gymnasietiden.

Gymnasiediplomet i musik avläggs under ett studieavsnitt som omfattar två studiepoäng. 
Som grund för att avlägga gymnasiediplomet i musik ska den studerande ha avlagt 
gymnasiestudier i musik till en omfattning av minst åtta studiepoäng. I gymnasiets 
läroplan fastställs vilka studieavsnitt som kan vara gymnasiestudier som avläggs före 
gymnasiediplomet i musik. 

Utbildningsstyrelsen publicerar en gemensam uppgift för gymnasiediplomen i slutet av 
föregående läsår. De studerande kan ha denna uppgift som utgångspunkt för ett gemensamt 
projekt där de avlägger gymnasiediplom i olika ämnen. Utbildningsstyrelsens anvisningar 
ska iakttas även i gymnasiediplom i musik som avläggs som ett gemensamt projekt. Den 
studerande kan också ha den gemensamma uppgiften som utgångspunkt för ett eget 
musikprojekt eller anpassa uppgiften så som hen själv vill.

2.3  Avläggande av gymnasiediplom i musik som en del av 
gymnasiestudierna

Gymnasiet kan ordna ett särskilt studieavsnitt för gymnasiediplomet, under vilket man 
sammanställer provportföljen eller finslipar prov- eller projektarbetet. De studerande 
ska informeras om gymnasiediplomen redan då gymnasiestudierna inleds. Man ska i det 
enskilda gymnasiet bestämma om tidpunkten då gymnasiediplomarbetet ska lämnas in eller 
utföras, så att det finns tillräckligt med tid för bedömningen. Vid bedömningen ges utöver ett 
siffervitsord även en verbal bedömning som bifogas till diplomarbetet som ges tillbaka till 
den studerande. I intyget över gymnasiediplomet antecknas arbetets innehåll.  
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Avläggandet av gymnasiediplomet i musik bygger på målen för och innehållet i gymnasiets 
musikundervisning samt på den studerandes musikstudier under hela gymnasietiden. 
Avläggandet av gymnasiediplomet visar att den studerande har ett särskilt intresse och 
musikalisk specialkompetens.  

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 gymnasiet. 
Prestationer i musik utanför skolan räcker inte i sig som diplomprestation, eftersom 
utgångspunkten för diplomet är gymnasiets musikundervisning och dess mål och innehåll.  

2.4  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 en provportfölj antingen över 
A. ett musikprojekt som avläggs som en del av gymnasiestudierna eller över B. 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 
färdigheter i musik. Projektet ska omfatta följande delområden:  

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

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

Att skriva om musik kan utgöra en del av projektet, men räcker inte ensamt till som 
projektinnehåll.  

Musikprojektet kan till exempel ha formen av en liten konsert, en ljudinspelning eller en 
tvärkonstnärlig helhet. I utförandet av gymnasiediplomet kan de möjligheter teknologin 
erbjuder utnyttjas på olika sätt. Omfattningen av den färdiga produkten beror på hur de olika 
delarna betonas i helheten. Till exempel ett kompositionsprojekt kan vara snävare än ett 
projekt som går ut på att framföra 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 kompositionen. Den studerande väljer ett eller flera prov från sitt musikprojekt för 
provportföljen. De prov som väljs för provportföljen, det vill säga 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.
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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 
studerande sammanställer sin provportfölj så att den innehåller tre provarbeten, som 
representerar något eller några av följande delområden  

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

mellan konstformer eller läroämnen  
• åhörande och analys, att skriva om musik.  
 
Provarbetena kan vara till exempel vara bild- och ljudinspelningar, partitur eller noter, 
rapporter, föredrag, uppsatser etc. En provportfölj kan innehålla både individuella arbeten 
och grupparbeten. En del av provarbetena ska vara i ljudande form, till exempel ljud- 
eller bildinspelningar. I en provportfölj där betoningen ligger på kompositionsarbete kan 
inspelningen delvis eller helt ersättas av noter till kompositionerna. Ifall den studerandes 
personliga musikaliska andel inte tydligt framgår av proven, ska särskild uppmärksamhet 
ägnas åt den skriftliga presentationen av proven. Portföljen är alltid personlig.  

2.5  Delarna i provportföljen  

Provportföljen, som utgör gymnasiediplomet i musik, består av fyra delar och eventuella 
bilagor. Provportföljens delar är 1) en musikalisk biografi 2) en presentation 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.  

INNEHÅLL  

1 MUSIKALISK BIOGRAFI  

• Den studerandes personuppgifter, namn och födelsetid samt gymnasiets namn  
• Studieavsnitt i musik som den studerande genomfört i gymnasiet, inklusive vitsord  
• Studier i musik eller musikintresse utanför gymnasiet  
• 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. 
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I den skriftliga delen som handlar om den musikaliska verksamheten under gymnasietiden 
beskriver den studerande bakgrunden till provarbetena och processen med hur de skapats 
samt presenterar provarbetena och motiverar varför hen valt dem. Den studerande bedömer 
också sina framsteg och sin musikaliska utveckling utifrån de valda provarbetena.  

3 SAMMANDRAG  

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

4 BEDÖMARNAS VERBALA BEDÖMNING  

Bedömarnas verbala bedömning av den studerandes provportfölj bifogas till portföljen när 
bedömningen har genomförts. 

BILAGOR
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3 BEDÖMNING AV GYMNASIEDIPLOMET I MUSIK 

3.1  Utgångspunkter för bedömningen av gymnasiediplomet 

Bedömningen av gymnasiediplomet ska basera sig på ett självständigt arbete som utförs 
individuellt eller i grupp under gymnasietiden och som visar specialkompetens och intresse. 
Gymnasiediplomet ska bedömas som en helhet. I bedömningen av gymnasiediplomet ska man 
ge den studerande respons på hur målen som ställts upp för gymnasiediplomet uppnåtts. (6.23 
Gymnasiediplom, OPH-2263-2019; 6.20 Gymnasiediplom OPH-2267-2019)

Prestationen för gymnasiediplomet bedöms av gymnasiets lärare. Utom läraren ska i 
bedömningen delta en annan person, som också ska vara sakkunnig på området. För 
prestationen för gymnasiediplomet ges ett siffervitsord. Vid bedömningen används skalan 
4–10. Vitsordet 5 anger hjälpliga, 6 försvarliga, 7 nöjaktiga, 8 goda, 9 berömliga samt 10 
utmärkta kunskaper och färdigheter. En underkänd prestation anges med vitsordet 4. I dessa 
anvisningar för avläggandet av gymnasiediplom ges föremål för bedömning och kriterier för 
vitsorden 6, 8 och 10. 

Gymnasieutbildningens lärokurser kan i enlighet med 12 § i statsrådets förordning (810/2018) 
inbegripa gymnasiediplom och andra valfria studier på det sätt som utbildningsanordnaren 
bestämmer. Gymnasiediplomen är inte obligatoriska eller nationella valfria studier enligt 
bilagan till förordningen om gymnasieutbildning (810/2018). Dessa lokala valfria studier, 
till exempel ett studieavsnitt som en studerande avlägger inom ett gymnasiediplom, kan 
bedömas med ett siffervitsord eller med en prestationsanteckning på det sätt som bestäms i 
den lokala läroplanen (5.2.1 Siffervitsord och prestationsanteckningar, OPH-2263-2019; 5.2.1 
Siffervitsord och prestationsanteckningar, OPH-2267-2019).

Även om ett siffervitsord för gymnasiediplomet inte skulle anges i gymnasiets 
avgångsbetyg, ska gymnasiediplomen i enlighet med grunderna för gymnasiets läroplan 
och Utbildningsstyrelsens anvisningar för avläggande av gymnasiediplom bedömas med 
siffervitsord på skalan 4–10. En studerande som har avlagt ett gymnasiediplom ska som 
bilaga till gymnasiets avgångsbetyg få ett separat intyg över det avlagda gymnasiediplomet. 
Intyget ska innehålla siffervitsordet som getts för gymnasiediplomet i fråga.

Den studerande får ett intyg över sitt gymnasiediplom när hen slutfört hela gymnasiets 
lärokurs. Intyget över gymnasiediplomet är en bilaga till avgångsbetyget och det antecknas 
i punkten ”tilläggsuppgifter” (5.6 Betyg och betygsanteckningar, OPH-2263-2019; 5.6 Betyg 
och betygsanteckningar, OPH-2267-2019). För gymnasiediplomen används ett enhetligt 
intygsformulär som Utbildningsstyrelsen gjort upp. Gymnasiediplomintygen finns tillgängliga 
för gymnasierna i provbanken för bedömning av muntlig språkfärdighet.
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3.2  Bedömning av gymnasiediplomet i musik 

Föremål för bedömning i gymnasiediplomet i musik  

• den studerandes musikaliska kunnande  
• valet av prov/projektet som helhet  
• hur målinriktat arbetet är   
• beskrivningen av processen  
• den studerandes självvärdering (se provportföljens innehåll, del 3).  
 
Vid bedömningen av gymnasiediplomet i musik fästs särskild vikt vid provportföljens 
musikaliska nivå. Den studerandes musikaliska kunnande kan framgå genom att den 
studerande djupgående behärskar något specialområde eller instrument eller i form av 
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 visar på utmärkt 
musikaliskt kunnande, insiktsfullhet, konstnärlig originalitet eller ett kritiskt sinnelag och 
en skärpa som är kännetecknande för forskare. De kärnfulla resonemangen påvisar djupet i 
kunnandet och den studerandes mognad att utvärdera sin egen prestation.  

Kriterier för vitsordet 8 (god)  

Den grundläggande idén bakom projektarbetet eller provportföljen kan urskiljas och visar 
på den studerandes musikaliska kunnande. Lösningarna är till största delen konventionella 
och innehållet relativt ensidigt. Resonemangen kring processen och arbetet är ensidiga, men 
visar ändå på 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 särskilt musikaliskt 
kunnande.

Innehållet i provportföljen är mycket ensidigt. Reflektionerna kring processen och arbetet är 
anspråkslösa. 

3.3  Intyget över gymnasiediplomet i musik 

På framsidan av intyget över gymnasiediplomet i musik antecknas följande uppgifter: 

• intygets namn 
• utbildningsanordnaren namn 
• datum då tillstånd för att ordna gymnasieutbildning beviljats av undervisnings- och 

kulturministeriet 
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• läroanstaltens namn 
• den studerandes namn och personbeteckning 
• läroämne eller motsvarande som gymnasiediplomet berör 
• vitsord 
• antalet studiepoäng som avlagts i läroämnet som gymnasiediplomet berör, inklusive 

studieavsnittet i gymnasiediplomet
• ort, datum då intyget utfärdats (samma som på gymnasiets avgångsbetyg) och 
• rektors underskrift 
• vitsordsskala. 
 
På den andra sidan av intyget över gymnasiediplomet i musik antecknas följande uppgifter:

• delarna av gymnasiediplomet i musik
• kriterierna för vitsorden 10 (utmärkt), 8 (god) och 6 (försvarlig) i gymnasiediplomet i 

musik.
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