
Kirjallisuusdiplomi 
ohjeet opettajalle 

 
Tässä on sinulle vapaasti oman harkintasi mukaan käytettäväksi materiaalia. 
Toivottavasti se auttaa sinua työssäsi ja innostaa oppilaitasi lukemaan. 
 

Luokilla 1-6 voi suorittaa diplomin joka vuosi. Silloin oppilas lukee vähintään kuusi kirjaa vuodessa. 
Kirjallisuusdiplomit ovat tällöin vuosittain jaettuna:  Kuutti 1, Kuutti 2, Natti 1, Natti 2, Norppa 1 ja 
Norppa 2. 
 
Diplomin suorittamiseen voi tarvittaessa käyttää kaksi vuotta, luokat 1-2, 3-4 ja 5-6. Kaikki kuusi 
kirjaa kahden vuoden aikana luettuaan oppilas on suorittanut diplomista vaaditut 1.osat (Kuutti 1, 
Natti 1 ja Norppa 1).  
 
Diplomikirjojen valintaan löydät apua kirjaston nettisivuilta, luokkakohtaisista kirjalistoista. Niihin 
on koottu monentasoista kirjallisuutta: jokaiselle löytyy sopivaa luettavaa. Oppilaan 
lukutaidontason mukaan kirjan voi valita myös ylemmän/alemman luokan diplomikirjalistoilta. 
Tällöin luettava kirja on hyväksytettävä opettajalla. Muista, että kuhunkin diplomiin opettaja voi 
kuitenkin hyväksyä kirjan myös diplomikirjalistojen ulkopuolelta.  
 
Luetut diplomikirjat merkitään koontalomakkeeseen. Ohjeet ja lomakkeet voidaan muokata 
sähköiseen muotoon, jolloin diplomin voi tehdä kokonaan tai osittain sähköisesti. Kirjoja voi aina 
lukea enemmänkin ja lisäkirjoille on tulostettavissa oma paperi, johon niiden tiedot voi merkitä. 
Tehtäviä näistä lisäkirjoista ei ole pakko tehdä, mutta jos haluaa, ne voi merkitä 
kirjallisuusdiplomivihkoon samalla tavalla kuin muutkin.  
 
Jos sinulla on jo hyväksi havaittu tapa, jolla kirjallisuusdiplomia teetät, saat sitä tietenkin jatkaa. 
Ota tästä materiaalista silloin käyttöösi uudet tehtävälistat ja loput luot itse.  
 
Tehtävien suorittaminen voidaan vähentää vain niihin kuuteen pakolliseen tai sitten oppilas voi 
jatkaa tehtävien tekoa halutessaan, vaikkapa jokaisesta lukemastaan kirjasta.  
 
 
 

Tärkeintä on lopulta kuitenkin se, 

että lukemiseen innostetaan, 

kannustetaan ja siitä välitetään. 

 
 
 
  



1. Tulosta jokaiselle oppilaalle luettujen kirjojen koontataulukko. Sinun on helppo seurata 

kirjallisuusdiplomin edistymistä siitä. Tulosta myös halutessasi kirjallisuusdiplomivihkon kansilehti. 

Voit tehdä kirjallisuusdiplomivihkon joko tulostamalla tarvittavan määrän papereita oppilaalle tai 

koota sen muulla tavoin esim. liimaamalla tulosteet omaan vihkoon.  

 

2. Voit myös tulostaa tehtäväpaperit, joihin oppilas voi tehdä diplomivastauksensa. Tietysti omaan 

kirjallisuusdiplomivihkoon voi sen tehdä ilman lisämonisteitakin.  

 

3. Halutessasi voit tulostaa myös lisäkirjoille oman paperinsa (Luin __-luokalla lisäksi vielä nämä 

kirjat). 

 

4. Tulosta ja kiinnitä kirjallisuusdiplomin tehtävälista luokan seinälle näkyviin.  

 

5. Kannusta oppilasta lukemaan monipuolisesti: yksin, parille, ryhmässä, kuunnellen toisen 

lukemista.  

 

6.  Äänikirjan ja oman tai kotiväen ääneen lukeman kirjankin voi hyväksyä diplomiin. Kuudesta 

kirjallisuusdiplomin suoritukseen vaadittavasta kirjasta yhden voi suorittaa jollakin 

em.tavoilla/diplomi. Lisäkirjojen listalle näitä voi opettaja hyväksyä enemmänkin.  

 

7. Varatkaa lukemiselle aikaa lukujärjestyksestä, vaikka vain varttikin kerrallaan.  

 

8. Tehkää luokan seinälle yhteinen kirjallisuusdiplomitaulu, jossa jollain tapaa näkyvät kaikki 

luokan luetut kirjat. Se voi olla vaikka lukutoukka, johon jokainen saa tehdä/kiinnittää yhden osan 

jatkoa lukemastaan kirjasta tai vaikkapa ilmapallotaivas, johon jokainen kiinnittää uuden 

ilmapallon kuvan kirjan lukemisen jälkeen. Mitä yhdessä keksittekään? 

 

9. Seuraa edistymistä ja huomioi diplomin valmistuminen esim. lukuvuoden päätteeksi 

aamunavauksessa tai järjestäkää kevätjuhlassa diplomienjakotilaisuus. Sopikaa koulukohtainen, 

yhteinen tapa huomioida diplomien suoritukset. Diplomipohjat ovat tulostettavissa myös kirjaston 

sivuilta. 

 

10. Onnea matkaan ja lukuintoa!  

 


