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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 som 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 HUSLIG EKONOMI

2 .1 Allmänna utgångspunkter

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi har som mål att den studerande under gymnasietiden 
genom en särskild prestation visar sina kunskaper, färdigheter och sitt intresse för huslig 
ekonomi. Gymnasiediplomet i huslig ekonomi avläggs självständigt under handledning i form 
av en långsiktig prestation under kursen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi. 

I gymnasiediplomet i huslig ekonomi ska den studerande

• visa att hen kan förvärva kunskaper tillsammans med andra, dela kunskaper och arbeta 
självständigt, målinriktat och i växelverkan med andra

• utforska och beskriva den husliga ekonomins verksamhetsmiljö på sätt som är typiska 
för ämnet

• tillämpa kunskaperna hen fått under gymnasietiden och sitt eget intresse för området
• välja ändamålsenliga studiemiljöer, arbetssätt och uttryckssätt 
• bedöma hur väl de uppställda målen uppnåtts, arbetet, slutresultatet och helheten.

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi avläggs som en nationell tillämpad gymnasiekurs, som 
föregås av minst två gymnasiekurser i huslig ekonomi. Om gymnasiet arrangerar möjlighet 
att avlägga gymnasiediplom i huslig ekonomi, definieras diplomet och de föregående kur-
serna i huslig ekonomi i gymnasiets läroplan.

Gymnasiet ansvarar för målen för, innehållet i och bedömningen av de kurser i huslig 
ekonomi som föregår diplomkursen. Kurserna i huslig ekonomi kan också genomföras i 
samarbete med undervisningen i andra ämnen vid gymnasiet, som självständiga studier 
eller som distans- eller flerformsundervisning. Också studier som ordnats av någon annan 
utbildningsanordnare kan godkännas som gymnasiekurser i huslig ekonomi.

På Utbildningsstyrelsens webbplats finns exempel på hur diplomkursen kan arrangeras i 
praktiken.

2 .2 Studier i huslig ekonomi på diplomkursen 

Gymnasiediplomet i huslig ekonomi handlar om att innovativt utforska och uttrycka kun-
skaper, färdigheter, attityder och handlingsberedskap som behövs för att ha kontroll över 
vardagen och för en hållbar livsstil. I prestationen för gymnasiediplomet tillämpar den stu-
derande sina mångsidiga kunskaper i huslig ekonomi på ett övergripande sätt med fokus på 
temat för gymnasiediplomet i huslig ekonomi. Den studerande uppmuntras att använda ett 
utforskande och tillämpande grepp för att undersöka fenomen i vardagen. I arbetet framhävs 
utvärderingen av den egna verksamheten och argumentationsfärdigheter. 
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På kursen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi utvecklar den studerande sina färdighe-
ter i att planera och genomföra uppgifter inom huslig ekonomi samt i att presentera sina 
kunskaper. Den studerande lär sig också att kritiskt utvärdera sina egna studier i huslig 
ekonomi och resultatet av studierna. Studierna i huslig ekonomi på diplomkursen har som 
mål att förstärka den studerandes förmåga att agera självständigt och ansvarsfullt när det 
gäller att hantera information och leva tillsammans med andra människor.  

2 .3 Avläggande av gymnasiediplomet i huslig ekonomi 

Det ligger i de studerandes intresse att de genast i början av gymnasiestudierna får infor-
mation om möjligheten att avlägga gymnasiediplomet i huslig ekonomi. Läroanstalten kan 
arrangera ett separat infomöte om möjligheten att avlägga gymnasiediplomet. 

Gymnasiediplomet utgörs av planeringen och framställningen av ett diplomarbete, en port-
följ och en essä enligt det tema och den uppgiftsidé som den studerande väljer. Portföljen 
stöder planeringen, framställningen och bedömningen av diplomarbetet. 

I början av diplomkursen gör den studerande en arbetsplan som hen presenterar för den 
handledande läraren. I arbetsplanen beskrivs gymnasiediplomets tema och ämne, utgångs-
punkter, mål och tidsanvändning som utgår från temat. I sin arbetsplan kan den studerande 
också inkludera en beskrivning av hur de valda metoderna och verksamhetsmiljön anknyter 
till huslig ekonomi. 

Det färdiga diplomarbetet beskrivs i en sammanfattad form. Den skriftliga eller digitala 
sammanfattningen kan skickas till Utbildningsstyrelsen fram till slutet av vecka 22 på adres-
sen kirjaamo(at)oph.fi med ämnet ”Gymnasiediplom i huslig ekonomi/sammanfattning”. 
Materialet används för att utveckla gymnasiediplomet i huslig ekonomi. 

Läraren i huslig ekonomi handleder och följer upp processen samt bedömer prestationen 
under arbetets gång och efter kursen för gymnasiediplomet tillsammans med en annan 
sakkunnig bedömare.

2 .3 .1 Diplomarbetet för gymnasiediplomet i huslig ekonomi

Den studerande väljer ett tema för sitt gymnasiediplom. Inom ramarna för temat arbetar 
den studerande processinriktat med att planera och genomföra gymnasiediplomet i huslig 
ekonomi. Det finns tre bestående teman för gymnasiediplomet i huslig ekonomi. Den stu-
derandes arbete kan också bygga på det årliga gemensamma temat för de olika gymnasie-
diplomen. Gymnasiediplomens teman publiceras på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

1. a. Matkultur och seder i Finland eller 
1. b. En finsmakare i den mångkulturella världen
2.  Valfrihet med ansvar – färdigheter för en hållbar vardag
3.  Det första egna hemmet – ett test av livsfärdigheterna
4.  Det årligen fastställda gemensamma temat för gymnasiediplomen som publiceras på 

Utbildningsstyrelsens webbplats
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Den studerande formulerar utgående från ett av de teman som ges ett ämne och namn samt 
tankar, idéer och en plan för sitt diplomarbete. Den studerande beslutar i samarbete med sin 
lärare hur gymnasiediplomet i huslig ekonomi genomförs. Gymnasiediplomet kan också vara 
del av en större produktion som genomförs i form av ett grupparbete.

2 .3 .2 Portföljen

Den studerande sammanställer en portfölj under kursen. Formen för portföljen är fritt 
valbar. Eftersom portföljen synliggör lärprocessen ska den sammanställas genast fr.o.m. 
att den studerande bestämt sig för att avlägga gymnasiediplomet i huslig ekonomi. Den är 
en helhet som visar den studerandes erfarenheter under studietiden samt hens kunskaper 
och färdigheter. Portföljen ska beskriva hela arbetsprocessen. Den avspeglar utvecklingen 
av den studerandes kunskaper och färdigheter, fördjupar den studerandes självkännedom 
och insikter om sina egna kunskaper och fungerar också som stöd vid självvärderingen och 
essäskrivningen. Arbetsplanen bifogas till portföljen, men den bedöms inte.  Portföljen 
synliggör den studerandes arbetsprocess och förmåga att förstå den egna tillväxt- och 
lärprocessen.  

2 .3 .3 Essän

Den studerande skriver en essä i slutet av kursen för gymnasiediplomet. Essän skrivs på 
gymnasiet under ett övervakat tillfälle på högst 4 timmar. Som källmaterial för essän använ-
der den studerande främst innehållet i sin portfölj. Därtill kan annat material som hen anser 
nödvändigt användas. Essän visar att den studerande förstår de övergripande begreppen 
och kunskapsbasen för huslig ekonomi samt kan reflektera över betydelsen av och möjlighe-
terna för kunskaper i huslig ekonomi i olika miljöer och situationer.
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3 BEDÖMNING AV GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG 
EKONOMI 

3 .1 Utgångspunkter för bedömningen av gymnasiediplomet

Bedömningen av gymnasiediplomet 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 följs också i det fall att en del av studierna avläggs vid en annan läroanstalt.

Gymnasiediplom som avläggs som nationell tillämpad kurs antecknas i gymnasiebetygen 
enligt det som står skrivet i skolans läroplan. I läroplanen definieras också om gymnasie-
diplomkursen 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 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 Utbildnings-
styrelsen tagit fram. Betygen över gymnasiediplom finns tillgängliga för gymnasierna i 
provbanken för utvärdering av muntliga färdigheter.

3 .2 Bedömning av gymnasiediplomet i huslig ekonomi 

Bedömningen av gymnasiediplomet i huslig ekonomi grundar sig på de givna vitsordskrite-
rierna. Vid en kriteriebaserad bedömning framhävs bedömningens kvalitativa dimension. 
Kriterierna för bedömningen ska förklaras för den studerande i förväg. Den studerande får 
därmed möjlighet att värdera sina egna kunskaper och den nivå som hen strävar efter i sitt 
diplomarbete.

Den kvalitativa, kriteriebaserade bedömningen underlättas genom att beskrivningarna av 
kunskaperna illustreras med praktiska exempel. Vid bedömningen i huslig ekonomi fäster 
man särskild uppmärksamhet vid bedömningen av arbetsfärdigheterna.
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Avläggandet av gymnasiediplomet inbegriper den studerandes självvärdering. Portföljen, 
som innehåller den studerandes arbetsplan, finns till för bedömning och uppföljning. Essän 
som skrivs i slutet av kursen fungerar både som ett föremål för bedömning och ett redskap 
för den studerandes självvärdering. 

3 .3 Föremålen för bedömning och kriterierna för vitsorden 
6, 8 och 10

När den studerande avlägger gymnasiediplomet i huslig ekonomi, visar hen sina special-
kunskaper och sitt intresse med hjälp av en långsiktig provprestation med fokus på ett 
valt tema. Den studerande visar också att hen kan tillämpa de kunskaper och färdigheter 
som hen lärt sig i den grundläggande undervisningen. Den studerande kan ställa upp egna 
utgångspunkter och mål för avläggandet av gymnasiediplomet i huslig ekonomi samt kan 
arbeta process- och målinriktat såväl självständigt som i växelverkan med andra. I sitt 
arbete tillämpar den studerande sina kunskaper i huslig ekonomi och kombinerar dem med 
sina övriga mångsidiga kunskaper. I sitt diplomarbete kan den studerande använda mång-
sidiga informationskällor och kan bedöma dem kritiskt. Den studerande utvärderar också 
sina studier och sitt samarbete samt sina resultat i studiemiljön. Den studerande övar sig på 
utforskande arbetssätt samt samarbetar kring produktion av ny kunskap. Den studerande 
kan dela med sig av sina kunskaper och motivera sina lösningar.

I huslig ekonomi tar sig färdigheterna uttryck i att kunna arbeta långsiktigt, samarbeta och 
hantera information kritiskt. De kunskaper och färdigheter som den studerande tillägnar sig 
under gymnasiekurserna i huslig ekonomi kan påvisas genom att den studerande tillämpar 
och fördjupar sitt kunnande i nya situationer och olika omständigheter.

3 .3 .1 Föremål för bedömningen

1) Gymnasiediplomarbetet i huslig ekonomi påvisar engagemang, aktivitet, ansvarstagande 
och samarbete i form av en långsiktig provprestation. I bedömningen av arbetet som helhet 
betonas de praktiska färdigheterna som kommer till uttryck under processen och vid 
planeringen och genomförandet. Samarbets- och kommunikationsfärdigheterna bedöms i 
förhållande till den interaktiva verksamheten överlag och hur kunskap skapas och delas i 
samverkan. 

2) Portföljen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi illustrerar på ett mångsidigt sätt den stu-
derandes målinriktade arbete och färdigheternas utveckling. Bedömningen fokuserar på det 
systematiska och utforskande arbetssättet samt samarbetet kring produktion av ny kunskap, 
en ny produkt eller verksamhet som den studerande uppvisat. Att kunna sprida kunskaper 
och motivera valda lösningar visar på utveckling och djupgående kunskaper. 

3) Essän för gymnasiediplomet i huslig ekonomi uttrycker den studerandes färdigheter i 
tänkande, produktion, tolkning och värdering samt hens eget intresse och engagemang. I 
essän bedöms färdigheterna i informationshantering och självvärdering samt förmågan att 
framställa en sammanfattning. Kunskaperna som kommer till uttryck i essän förutsätter 
mångsidiga informationskällor och bedömning av dem samt kritisk utvärdering av arbetet 
med tanke på den valda idén, planeringen och genomförandet samt studiemiljön. 
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3 .3 .2 Vitsordskriterierna

Kriterier har definierats för vitsorden 10 (utmärkt), 8 (god) och 6 (försvarlig). Bättre kun-
skaper på ett delområde kan kompensera brister på ett annat område. Alla föremål för 
bedömningen beaktas, men vitsordet avvägs på olika sätt för olika föremål enligt tema och 
perspektiv i den studerandes diplomarbete. 

KRITERIER FÖR VITSORDET 10 (UTMÄRKT) 

Gymnasiediplomarbetet i huslig ekonomi

Den studerande har utmärkta planerings-, organisations- och arbetsfärdigheter. Arbetets 
idé fungerar som en tydlig och målinriktad del av planerings- och genomförandeprocessen. 
Den studerande arbetar enligt tidtabell och anvisningar samt ansvarsfullt i förhållande till 
tillgängliga resurser och etiska aspekter. Den studerande kan göra upp en realistisk kost-
nadskalkyl med hänsyn till estetiska aspekter. Den studerande uppvisar engagemang genom 
att arbeta med ett målinriktat grepp såväl självständigt som i växelverkan med andra. Den 
studerande agerar självständigt, aktivt och flexibelt och utnyttjar råvaror, redskap och meto-
der kreativt. Den studerande ändrar vid behov sina planer på det sätt som situationen kräver. 
Den studerande med de andra gruppmedlemmarna så att det uppstår resultat. 

Portföljen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi

Den studerande ställer upp tydliga mål och uppvisar god planerings- och organisationsför-
måga, behärskar det praktiska arbetet och förstår den helhet som huslig ekonomi utgör. Den 
studerande kan identifiera sina egna kunskaper och sin utveckling utgående från självvär-
dering. Den studerande kan ta emot återkoppling och använda den konstruktivt samt sprida 
sina kunskaper. Kunskaperna och färdigheterna som den studerande har lärt sig under gym-
nasiekurserna i huslig ekonomi och under arbetet med gymnasiediplomet påvisas genom att 
de tillämpas och fördjupas i nya situationer och olika omständigheter.

Essän för gymnasiediplomet i huslig ekonomi 

Den studerande visar förståelse för den samhälleliga dimensionen i huslig ekonomi, för 
elementen som bygger upp vardagen i ett hem, kostnadsmedveten och hållbar verksamhet 
samt hur teknik kan utnyttjas i hushållet. Den studerande visar att hen är insatt i olika infor-
mationskällor och kan analysera informationens tillförlitlighet. Den studerande motiverar 
sin arbetsprocess i förhållande till hur vardagen i ett hushåll är uppbyggt. Den studerande 
identifierar sina utvecklingsbehov i fråga om kunskaper i huslig ekonomi. Den studerande 
kan förklara vad en jämbördig fördelning av tidsanvändning och arbetsuppgifter innebär. 
Den studerande kan motivera sin valda idé, sina val och sin arbetsprocess med hänsyn till en 
hållbar livsstil. Den studerande kan koncist sammanfatta processhelheten.

KRITERIER FÖR VITSORDET 8 (GOD) 

Gymnasiediplomarbetet i huslig ekonomi

Den studerande har planerings-, organisations- och arbetsfärdigheter. Arbetets idé mot-
svarar planerings- och genomförandeprocessen. Den studerande ställer upp mål för sin 



13ANVISNINGAR FÖR GYMNASIEDIPLOMET I HUSLIG EKONOMI

verksamhet och arbetar för att uppnå dem. Den studerande kan organisera sin verksamhet 
och visar att hen behärskar färdigheter i huslig ekonomi. Den studerande väljer rätt redskap 
och metoder samt visar att hen i sin verksamhet tar hänsyn till ekonomi och hållbar utveck-
ling. Den studerande agerar aktivt och ansvarsfullt och slutför sina uppgifter inom den givna 
tidtabellen. Den studerande kan arbeta självständigt och kan agera i interaktionssituationer.  
Den studerande visar sina kunskaper i huslig ekonomi och kombinerar dem med kunskaper i 
andra ämnen. 

Portföljen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi

Den studerande synliggör sina uppställda mål och visar sina planerings- och organisations-
färdigheter, färdigheter i praktiskt arbete samt förståelse av den helhet som huslig ekonomi 
utgör. Den studerande kan identifiera sina egna kunskaper utgående från självvärderingen. 
Den studerande kan ta emot och använda återkoppling. Den studerande kan dela med sig av 
sina kunskaper och färdigheter till andra. Den studerande kan utnyttja sina egna erfaren-
heter och idéer. Kunskaperna och färdigheterna som den studerande har lärt sig under 
gymnasiekurserna i huslig ekonomi går att påvisa genom att den studerande tillämpar och 
fördjupar dem i olika situationer och omständigheter.

Essän för gymnasiediplomet i huslig ekonomi  

Den studerande visar sin förståelse av beståndsdelarna i hemmets vardag, av kostnads-
medveten och hållbar verksamhet samt utnyttjande av teknik i hushållet. Den studerande 
kan söka information i olika källor och reflektera över tillförlitligheten hos olika typer av 
information. Den studerande känner till beståndsdelar i hushållets vardag och kan förklara 
kunskaper i huslig ekonomi i olika miljöer. Den studerande kan förklara en jämbördig 
arbetsfördelning, planering av tidsanvändningen och fördelning av arbetsuppgifter. Den 
studerande värderar sin valda idé och sina val och sin verksamhet i samband med arbets-
processen med hänsyn till en hållbar livsstil. Den studerande kan sammanfatta processen 
som helhet.

KRITERIER FÖR VITSORDET 6 (FÖRSVARLIG) 

Gymnasiediplomarbetet i huslig ekonomi

Arbetets idé stödjer planerings- och genomförandeprocessen. Den studerande har svaga 
planerings-, organisations- och arbetsfärdigheter. Det förekommer fel och brister i den 
studerandes arbetsfärdigheter, men slutresultatet motsvarar ändå i viss mån de uppställda 
målen. Den studerande behöver handledning för självständigt arbete, och växelverkan med 
andra lyckas endast i begränsad utsträckning. Den studerande kan tillämpa sina kunskaper i 
viss mån, men motiveringarna är ytliga. Den studerande väljer oftast rätt redskap och meto-
der samt visar att hen i sin verksamhet tar hänsyn till ekonomi och hållbar utveckling.  

Portföljen för gymnasiediplomet i huslig ekonomi

Den studerande uppvisar i sina beskrivningar begränsade planerings- och organisa-
tionsfärdigheter, praktiska färdigheter och svag förståelse av kunskapsområdena inom 
huslig ekonomi. Den studerande kan i viss mån identifiera sina kunskaper utgående från 
självvärderingen och den givna återkopplingen. Den studerande tar emot återkoppling. Den 
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studerande kan utnyttja sina egna erfarenheter och idéer. Den studerande tillämpar kun-
skaperna och färdigheterna som hen lärt sig under gymnasiekurserna i huslig ekonomi i nya 
situationer eller olika omständigheter.

Essän för gymnasiediplomet i huslig ekonomi  

Den studerande visar förståelse för de element som bygger upp hemmets vardag, kostnads-
medveten och hållbar verksamhet eller utnyttjande av teknik i hushållet. Den studerande 
identifierar och använder olika informationskällor. Den studerande kan tillämpa sina kun-
skaper i viss mån, men motiveringarna är fåtaliga. Den studerande kan i viss mån gestalta 
helhetsprocessen i sin sammanfattning. 
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