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Dessa allmänna anvisningar för gymnasiediplomet följs då de studerande som 
avlägger gymnasiediplom har inlett sina gymnasiestudier före den 1 augusti 2016.

Allmänna anvisningar för gymnasiediplomet

Gymnasiestuderande kan ge ett särskilt prov på sina kunskaper och sitt intresse i 
konst och färdighetsämnen genom att avlägga ett gymnasiediplom. Avläggandet 
av gymnasiediplomet är en verksamhet i linje med gymnasiets allmänbildande 
utbildningsuppgift. Gymnasiediplomen kan i gymnasiets läroplan höra till de 
tillämpande kurserna (Statsrådets förordning 955/2002, 7 § 2 mom). Om gymnasiet 
inför möjlighet att avlägga diplom, ska detta definieras i läroplanen. (Grunderna 
för gymnasiets läroplan 2003, s. 9.) Om gymnasiet inför möjlighet att avlägga 
gymnasiediplom i ett eller flera konst- eller färdighetsämnen i sitt undervisnings-
program, ska det följa anvisningarna och bedömningskriterierna för diplomet i 
ämnet i fråga.

Utbildningsstyrelsen fastställer de riksomfattande villkoren för avläggandet av 
gymnasiediplomet, bedömningskriterierna och betygsformulären särskilt för varje 
läroämne. Fastän villkoren för avläggandet av diplomet varierar, är ett gemensamt 
drag att den studerande ska ha ådagalagt intresse och kunnande under en lång 
tid. De riksomfattande uppgifterna för diplomet, finns i samband med anvisning-
arna för diplomet i fråga. Uppgifterna för en del av diplomen varierar årligen och 
de står till förfogande i slutet av våren.

Gymnasiet ansvarar för att de riksomfattande anvisningarna för avläggandet av 
diplomen följs i prestationen och utfärdar betyget. Att ordna möjlighet att avlägga 
diplomet är frivilligt, på samma sätt som det är frivilligt för den studerande att 
delta i provet. Att avlägga gymnasiediplomet är avgiftsfritt för den studerande, 
med undantag av eventuella kostnader för material m.m.

Samarbete med andra gymnasier och läroanstalter rekommenderas. En stude-
rande har enligt gymnasielagen rätt att få tidigare slutförda studier som motsvarar 
målen för och det centrala innehållet i läroplanen eller kunnande som förvär-
vats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av kunnande kan 
den studerande få obligatoriska, fördjupade eller tillämpade studier som ingår 
i gymnasiets läroplan tillgodoräknade eller ersatta. Vid behov ska kunnandet 
visas på det sätt utbildningsanordnaren bestämmer (Gymnasielagen 23 § 1 mom.). 
Beslut om erkännande av kunnande ska på särskild begäran fattas innan nämnda 
studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som ska tillgodoräknas inleds 
(Gymnasielagen 23 § 2 mom.). Anvisningarna ska följas också då en del av studi-
erna fullgörs i en annan läroanstalt.
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Bedömning
Provprestationen för gymnasiediplomet bedöms av en lärare i gymnasiet. Utöver 
läraren deltar en annan bedömare som ska vara sakkunnig på området. För 
diplomprestationen ges alltid ett allmänt vitsord på skalan 1–5 enligt följande: 

    5 = utmärkt
   4 = berömlig
   3 = god
   2 = nöjaktig 
   1 = godkänd. 
 
Närmare anvisningar och kriterier ges i samband med diplomen.

Betyg
Diplombetyget är en bilaga till avgångsbetyget från gymnasiet och det antecknas i 
punkten ”ytterligare information”. Diplombetyget ges till den studerande när han 
eller hon har avlagt gymnasiets hela  lärokurs.
 
Diplomkursen som avläggs som tillämpad gymnasiekurs antecknas i avgångsbe-
tyget från gymnasiet såsom anges i skolans läroplan. 

Eftersom gymnasiediplom som avlagts vid olika gymnasier ska vara jämför-
bara, används ett enhetligt betygsformulär. Utbildningsstyrelsen har reformerat 
gymnasiediplombetyget. Från och med våren 2012 har gymnasierna möjlighet 
att använda ett avgiftsfritt, elektroniskt ifyllbart och utskrivbart betygsformulär. 
Det elektroniska gymnasiediplombetyget finns i provbanken för prov i muntlig 
kommunikation.  Ett meddelande om det nya elektroniska betygsformuläret skick-
ades till gymnasierna i april 2012 (Utbildningsstyrelsens meddelande 47/2012). 
Om gymnasierna har kvar gamla beställda tryckta betygsformulär, får de användas 
så länge de räcker till.
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