
Målet med läsdiplomet är att tända och 
upprätthålla läslågan! 
 

Läslågan är Eeposbibliotekens gemensamma läsdiplom. Läsdiplomet kan avläggas från förskolan 
fram till årskurs 9 i grundskolan. Syftet med läsdiplomet är att uppmuntra barn att läsa böcker, 
upprätthålla läslusten och få barnen att njuta av bra böcker och berättelser. 

Läsdiplomet för förskoleelever avläggs tillsammans med förskolepersonalen. Barnet behöver inte 
kunna läsa, utan de vuxna läser och barnen får njuta av att lyssna. 

Alla som avlägger diplomet får ett eget diplomhäfte, där Dan Drake är ute på äventyr. Tillsammans 
med Dan bekantar sig barnen med olika slags litteratur (bilderböcker, faktaböcker, versböcker). Till 
böckerna finns alltid uppgifter som barnet kan göra själv (t.ex. rita eller berätta händelser) eller i 
grupp (t.ex. en trixbana eller att berätta sin egen åsikt). Efter varje uppgift får barnet även färglägga 
en bild av Dan. 

När barnen i förskolegruppen har gjort alla uppgifter i häftet och bekantat sig med olika slags 
böcker får barnen ett eget läsdiplom. Diplomen kan delas ut till alla som avlagt läsdiplomet, till 
exempel på vårfesten eller förskolefesten! 

  

Det viktigaste i läsdiplomet är barnens läslust! 

  

 Förskoleeleverna behöver inte kunna läsa själva. Resan till läsvärlden börjar 

med att lyssna och titta på böcker tillsammans med vuxna och kamraterna. 

 Läsningen måste vara något trevligt och det är bra att bekanta sig med böckernas 

värld utifrån barnens egna intressen. 

 På biblioteket eller bokbussen kan du beställa ett färdigt bokpaket till 

läsdiplomet. Paketet innehåller ett omfattande urval böcker som passar 

förskolelever. Alternativt kan paketet innehålla bara en viss typ av böcker, t.ex. 

dikt-, serie- eller faktaböcker... Lämna dina önskemål vid beställningen. 

 Biblioteket kan hjälpa till med att hitta och reservera böcker. 

 Fråga även biblioteket om möjligheter till sagostunder, biblioteksbesök med 

mera. 

 Diplommallar finns på adressen: eepos.finna.fi/lukudiplomi_alakoulu 

  
Vi tar gärna emot respons på läsdiplomet och på uppgifterna i det. 

 


