
 
   
 
 

  

 

DET VIKTIGASTE ÄR LÄSINSPIRATION –  
AGNETA MÖLLER-SALMELAS LÄSDIPLOM  
”Sporra, belöna, diskutera, visa din förtjusning över en nyöppnad 
värld!” (Agneta Möller-Salmela) 
 
Agneta Möller-Salmela, biblioteksfunktionär, läseinspiratör och Läs-
lust-ambassadör 
 

 Läs Agnetas tips för läsinspiration: 

 10 steg till läsningsinpiration 

 Tala med barnens föreldrar om hemmets läsning 

 Bekanta dig också med de tipsen för läsinspiration!  
 

DIPLOMEN RELATERAS TILL LÄSAREN 
 Måste relateras till läsaren (inte till boken) 

 En lista över lästa böcker skall vara personlig och utgå från lä-
saren och hans/hennes läsförståelse och läsförmåga. 

 Listan av lästa böcker säger heller inte någonting personligt 
om läsaren.  

 Kirjoista ei kerrota kirjallisesti vaan suullisesti opettajille tai 
vanhemmalle oppilaalle.  

 Böckerna refereras inte skriftligt utan berättas muntligt för 
lärare eller äldre elev.  

 Böckerna har inte obligatoriskt sidoantal.  

 Här räknas böckernas antal och meningen är att starta läs-
ningens automatfunktion både teoretiskt och som lust som 
kräver mera! 

 

 På diplomen finns olika text om vilka färdigheter och nivåer 
eleven har nått. 
 

LÄRARNA OCH FAMILJERNA SPORRAR 
 Ett eget diplom går till föräldrarna där deras insats som stöd-

jande och uppmuntrande förebild beröms. 

 De båda diplomen delas alltid samtidigt  

 Kopiera på samma färgs papper! 

 Alla diplom har olika färg! 

 Utdelningen sker högtidligt: Läraren tar eleven i hand, gratu-
lerar 

 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_vinkkeja_vanhemmille.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/10steg.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/talamedbarn2.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_paa_svenska.pdf


 
   
 
 

  

 

 
Tips: Bilda en läse-orm! 
Eleverna tävlar med sig själv om diplom. Klassen kan bygga tillsam-
mans en läse-orm. Den klass som vinner bjuds med föräldrar på bok-
kalas på bibban. 
 

NYBÖRJARLÄSARE, SLUKARLÄSARE, STORLÄSARE 
 
Nybörjarläsare (7–12-åriga) 

 Sporra med alla medel! 

 Barnet får inte fastna i förlagens lättlästa böcker.  

 Läsningen behöver hela tiden gå framåt 

 För att bedöma en boks svårighetsgrad kan man slå upp en 
sida var som helst i boken, räkna obekanta ord, inget, tre el-
ler fem. För lätt, lämpligt och för svårt. 

 Turvis läsning tillsammans med en vuxen, från ett ord till en 
sida.  

 Intresset vidmakthålls då början är trög och tröskeln är hög.                                                                                
 
Slukarläsare (9–13- åriga) 

 En period av intensiv läsning och ses mera sällan 

 Kunskaperna ökar med raketfart och läsningens automatise-
ring underlättar skolarbetet. 

 Köra ditt barn till biblioteket! Om barnet inte själv kommer, 
så kom du!  

 Låna hem en varierande hög böcker till landet, på utlandsre-
san, sätt den på nattygsbordet. 

 Samtala, berätta om dina egna läsupplevelser och läsminnen.  

 Gör ditt yttersta för att ditt barn och din ungdom alltid har in-
tressanta böcker hemma att läsa. 

 
 Storläsare  

 kan läsa kritiskt, hittar de texter och böcker som hon eller 
han behöver.  

 kan läsa mellan raderna, dvs kan med  andra ord än bokens 
beskriva handlingsförloppet och förstår saker som inte direkt 
uttalas i boken.  

 Storläsaren har kompetens att fungera i mediesamhället. 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_vinkkeja_vanhemmille.pdf


 
   
 
 

  

 

HITTA AGNETAS LÄSDIPLOM HÄR!  
 

 Det finns 12 olika nivåer i diplomet. 

 Diplom för elev och föräldrar på varje nivå 

 Forma om och printa ut diplomen! 
 
 
 

 
 

1. Storläsaren   7. Vinnarläsaren 
3 böcker   40 böcker 
 

2. Mästarläsaren  8. Segrarläsaren 
5 böcker   50 böcker 
 

3. Superläsaren  9. Suveräna slukarläsaren 
7 böcker   70 böcker 
 

4. Megaläsaren  10. Optimala slukarläsaren 
10 böcker   90 böcker 
 

5. Hyperläsaren  11. Ultimata slukarläsaren 
20 böcker   110 böcker 
 

6. Toppenläsaren  12. Ypperligt kompetenta superläsaren 
30 böcker   130 böcker 
 

 
 
 
 
 

http://www.lukuinto.fi/
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/tapahtumat/innosta_lukemaan_vinkkeja_vanhemmille.pdf
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/1_storlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/7_vinnarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/2_mastarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/8_segrarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/3_superlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/9_suverana_slukarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/4_megalasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/10_optimala_slukarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/5_hyperlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/11_ultimata_slukarlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/6_toppenlasaren.docx
http://www.lukuinto.fi/media/mallisto/svenska/12_ypperligt_kompetenta_superlasaren.docx

