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.
Anvisningar för hur man avlägger ett läsdiplom:






Boklistorna hjälper dig att välja böcker. Innehållet i listorna är riktgivande.
Böcker kan också väljas utanför listorna efter barnets läskunnighet och intresse.
En framstående läsare kan läsa mer utmanande böcker och för svagare läsare kan
man acceptera enklare och lättare böcker. Som lärare känner du dina elever bäst.
Läraren får göra en egen bedömning av antalet böcker som ska ingå i läsdiplomet
och redigera anvisningarna för diplomet så att de passar undervisningen.
Läsningen måste vara något trevligt och det är bra att bekanta sig med böckernas
värld utifrån elevens egna intressen.

Det viktigaste i läsdiplomet är elevens läslust!













Det är en bra att vägleda eleven vid valet av läsning som passar hens
läskunnighet. En bok som är för svår och tjock dödar läslusten från början,
medan en lättläst bok inspirerar till att läsa även nästa.
För elever med särskilda behov kan man utarbeta en boklista som motsvarar
hens läs- och utvecklingsnivå. Böckerna kan väljas från en diplomboklista för
lägre årskurser eller utanför listorna.
Läraren får överväga om eleven ska få läsa boken som e-bok, lyssna på den som
ljudbok eller läsa på ett annat språk än svenska. Elever med läshinder kan avlägga
diplomet med hjälp av Celia. Avsikten är att varje elev ska ha möjlighet att
avlägga ett läsdiplom.
Läraren kan efter eget omdöme ge eleverna mer detaljerade anvisningar om hur
man avlägger läsdiplomet.
Böckerna i läsdiplomet ska i allmänhet läsas på fritiden. Läraren kan välja att låta
eleverna läsa böcker i läsdiplomet även på lektionerna. Läraren kan även läsa en
bok högt på klassens gemensamma lästimmar och efteråt markera att eleverna
har läst boken.

Läraren får redigera och anpassa uppgifterna efter barnets behov så att alla som
läst diplomböckerna får ett diplom.
Uppgifterna är inte obligatoriska, utan läraren väljer på vilket sätt hen följer upp
elevens avläggande av läsdiplomet.
Eleven kan välja att göra uppgifterna i listan även hemma och presentera dem för
sin hemmapublik. Barnet kan till exempel berätta bokens handling för



















föräldrarna, läsa en bilderbok för småsyskon, recitera en dikt, sy, pyssla, göra en
frisyr eller baka till familjen.
Läraren och eleverna kan även hitta på uppgifter själva eller så kan klassen göra
uppgifterna tillsammans. Temat på till exempel bildkonstlektionen kan vara
huvudpersonen i en bok man läst. På modersmålslektionerna kan man tillsammans
skriva en uppsats med ett nytt slut på boken som man läst. På datalektionerna
kan barnen planera ett nytt omslag till boken man läst och på motionstimmen kan
man lära ut en ny lek som man lärt sig från boken.
När eleven har läst alla böckerna som ingår i ett diplom får hen ett läsdiplom av
läraren. Diplommallar finns på adressen: eepos.finna.fi/lukudiplomi_alakoulu
Läraren beslutar om utdelningen av diplom eller så kan man fatta ett beslut om
utdelningen som gäller för hela skolan. Diplomen kan delas ut till alla som avlagt
läsdiplomet till exempel på skolans vårfest.
Skolan kan efter eget omdöme belöna flitiga läsare till exempel med ett
stipendium.
Vi rekommenderar att en anteckning om avlagt läsdiplom läggs till i elevens
betyg. Skolorna kan också fundera på om diplomet kan ha en positiv inverkan på
vitsordet i modersmål och litteratur.
Med läsdiplomet strävar man efter att inspirera barn och unga till att läsa mer
och ge erkännande för elevernas litteraturintresse. På så sätt får den
läsintresserade erkännande för sitt intresse på samma sätt som man får
erkännande för andra specialintressen, såsom idrottsframgångar och musikaliska
meriter.
På biblioteket eller bokbussen kan du beställa ett färdigt bokpaket till
läsdiplomet. Paketet innehåller ett omfattande urval böcker som passar
klassnivån. Alternativt kan paketet innehålla bara en viss typ av böcker, t.ex.
dikt-, serie- eller faktaböcker... Lämna dina önskemål vid beställningen.
Om hela klassen vill läsa samma bok tillsammans, kan ni välja en lämplig bok från
bibliotekets läsningsserier och lägga till den i er egen diplomlista.
Bibliotekspersonalen kan ge mer information om läsningsserierna.
Biblioteket kan hjälpa till med att hitta och reservera böcker.
Fråga även biblioteket om möjligheter till bokprat, klassbesök med mera.
Du kan lämna förslag på böcker till diplomboklistorna och ge respons på
diplomet. Lärarna kan lämna förslag på lämpliga böcker eller böcker som tas upp
i modersmålsundervisningen till listorna. Diplomboklistorna uppdateras varje år.

