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JOHDANTO

Lukudiplomilla halutaan tarjota lapselle matala kynnys lukemisharrastukseen. Lukudiplomin
tarkoitus ei ole määritellä hyvää ja huonoa kirjallisuutta, vaan innostaa lukemaan. (Palonen,
2012)

Tässä raportissa selvitetään, miten Porin kaupunginkirjaston lukudiplomi on laadittu ja miten sitä on
vuosien varrella muokattu palvelemaan paremmin käyttäjiään, tuodaan esille esimerkkejä lukudiplomin
käytöstä paikallisissa kouluissa ja selvitetään käyttäjien eli näiden koulujen opettajien ja oppilaiden
tyytyväisyyttä lukudiplomiin.

Lukudiplomin on laatinut Porin kaupunginkirjaston lastenosasto. Lukudiplomi on tehty kaikkia Porin
seudun alakouluja varten.  Alakoulun jokaiselle luokka-asteelle on koottu oma kirjalistansa. Luettuaan
listasta kuusi vapaasti valittavaa kirjaa lapsi saa lukudiplomin. Kirjat on valittu kirjalistoihin niin, että
jokaisella lapsella on mahdollisuus saada positiivinen kokemus lukemisesta.  Heille, joille lukeminen ja
oppiminen tuottavat vaikeuksia, on laadittu oma tähtidiplominsa.

Opettajat päättävät, haluavatko toteuttaa lukudiplomia luokkansa kanssa. Lukudiplomi suoritetaan
koulussa opettajan johdolla ja sen voi suorittaa joko koko luokka tai yksittäinen oppilas.  Kirjasto ei valvo
lukudiplomin  suorittamista,  vaan  opettaja  voi  itse  päättää,  miten  lukudiplomi  suoritetaan  ja  kuinka
suoritusta kontrolloidaan. Toki lukudiplomin voi suorittaa itsenäisesti kuka tahansa, sillä kirjalistat ja
varsinainen tulostettava lukudiplomi löytyvät kirjaston verkkosivuilta, mutta pääsääntöisesti
lukudiplomit suoritettaan koulun ohessa.

Tämä tutkimus on osa lasten kirjastonkäytön tutkimushanketta.  Lukudiplomi on kirjaston luoma väline
innostaa alakouluikäisiä lapsia lukemaan ja tätä kautta myös kirjaston asiakkaiksi. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on myöntänyt kirjastolle projektirahoituksen tutkimuksen suorittamista varten.

Useilla kaupungeilla ja kirjastoilla on omat lukudiplominsa, joiden perusperiaate on samanlainen, vaikka
toteutus vaihteleekin. Mervi Koski on koonnut kirjavinkkejä luokka-asteittain kirjaansa Kirjavinkkejä
alakoululaisille (2008). Kirjan pohjana hän on käyttänyt Hämeenlinnan kaupunginkirjastolle laatimaansa
lukudiplomia, jota kootessaan hän vertaili muiden paikkakuntien lukudiplomeja. Riikka Rajaniemi on
opinnäytetyössään Pyhäjoen yläkoulun lukudiplomi - Lukemisen iloa nuorille (2011) kuvannut Pyhäjoen
yläkoulun lukudiplomin suunnitteluprosessin etenemistä.

Tässä raportissa lukudiplomilla tarkoitetaan Porin kaupunginkirjaston lukudiplomia. Tiedot kyseisen
lukudiplomin laatimisesta on koottu haastattelemalla lukudiplomin suunnitellutta Porin
kaupunginkirjaston lasten ja nuorten osaston henkilökuntaa. Lukudiplomin käyttöä Porin lähikirjastoissa
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ja kirjastoautossa kartoitettiin pienellä kyselyllä, joka lähetettiin sähköpostitse kunkin sivukirjaston
johtajalle.

Raporttiin on haastateltu kolmea alakoulun luokkaa, jotka suorittavat lukudiplomia. Luokat ovat
kolmesta porilaisesta koulusta: Vähärauman koulun 3D-luokka, Ruosniemen koulun 4C-luokka sekä
Cygnaeuksen koulun 5en-luokka. Myös luokkien opettajia haastateltiin.
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PORIN KAUPUNGINKIRJASTON LUKUDIPLOMI

Porin kaupunginkirjaston lukudiplomi sai alkunsa erään opettajan ehdotuksesta. Muilla kirjastoilla oli jo
omia lukudiplomeja ja kouluilla oli omia tapojaan kerätä suoritusmerkkejä luetuista kirjoista. (Mäkelä &
Pitko, 2012) Ennen lukudiplomia kirjastossa tehtiin suosituslistoja erilaisille kohderyhmille. Näitä listoja ei
kuitenkaan pidetty ajan tasalla. Siispä suosituslistoihin verrattuna lukudiplomikirjalistoissa on tarjolla
paljon uusia kirjoja luettavaksi.  (Palonen, 2012)

Porin kaupunginkirjastossa laadittiin ensimmäinen lukudiplomi syksyllä 2007. Sitä ennen lapset olivat
tulleet etsimään luettavaa koulusta saatujen muiden tahojen laatimien kirjalistojen avulla. Listat
saattoivat olla koulukirjojen takakansista kopioituja tai muiden kirjastojen kokoamia listoja, joten näiden
kirjalistojen sisältö ei välttämättä täsmännyt Porin kaupunginkirjaston lastenosaston kokoelman kanssa
kovin hyvin. Opettajat olivat myös pyytäneet kirjastolta tiettyihin kirjoihin liittyviä kysymyksiä tai
tehtäviä, joita voitaisiin tehdä koulussa kyseisen tietyn kirjan lukemisen ohessa.

LUKUDIPLOMIN SUUNNITTELU

Porin kaupunginkirjaston lastenosaston henkilökunta suunnittelee uuden kirjalistan yhdessä.
Käytännössä osaston takahuoneessa on kirjekuori, jonne kukin työntekijä voi sujauttaa vinkin kirjalistaan
sopivasta kirjasta. Tällöin listaan sopivia kirjoja tulee kerättyä pitkin vuotta ja keväällä uuden listan
suunnittelun tullessa ajankohtaiseksi on helppo valita jo kerätyistä otsikoista listaan sisältöä.  (Palonen,
2012) Sivukirjastoilta pyydetään keväisin uutta listaa suunniteltaessa vinkkejä ja palautetta, mutta
pääosin lista suunnitellaan pääkirjaston lastenosastolla. (Mäkelä & Pitko, 2012)

Lukudiplomi haluttiin toteuttaa lastenosaston kesken omin käsin ilman työryhmiä, jotta listan
päivittäminen onnistuisi samaan tahtiin uusien julkaisujen ilmestymisen kanssa. Tällöin lista pysyy ajan
tasalla kirjaston oman kokoelman kanssa.  (Palonen, 2012)

Lukudiplomiin on kerätty kirjoja eri genreistä, joten sen avulla lukija tutustuu kirjallisuuden eri
muotoihin.  Kaunokirjallisuuden sekaan listalle on ujutettu myös joitakin tietokirjoja.  Lastenosastolla
kertomakirjallisuus on hyllytetty genreittäin.  Genrejaottelu on sama kaikissa sivukirjastoissa eli tietty
kirja on luokiteltu samaan genreen kirjastosta riippumatta. Kertomakirjallisuuden genret lastenosastolla
ovat Tykkääminen, Nuoret aikuiset, Fantasia, Kauhu, Scifi, Jännitys, Eläinkirjat, Urheilu, Historia, Nuorten
romaanit, Lasten romaanit ja Helppolukuiset.  Lukudiplomikirjalistalla esiintyviä kaunokirjallisuuden
kirjastoluokkia ovat kertomakirjallisuuden lisäksi kuvakirjat ja runot. Tällä hetkellä kuudennen luokan
kirjalistalla on valittavana myös manga-sarjakuvia.  Kirjalistalta näkee mihin genreen tai kirjastoluokkaan
kukin kirja kuuluu, jolloin haluttu kirja on helppo löytää.  Näin ollen valitessaan listalta luettavaa oppii
samalla kirjastonkäyttöä.

Kirjojen valinnassa lukudiplomin kirjalistalle on muutamia kriteerejä. Uudet kirjat otetaan yleensä heti
mukaan listalle. Kirjasta täytyy olla kirjaston kokoelmissa useita kappaleita. Kirjan täytyy sopia sen
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ikäiselle lukijalle, jolle se kirjalistan avulla suunnataan. Jos listalla on jokin tietty teema, pitää kirjan sopia
kokonaisuuteen.  (Palonen, 2012)

Listalla ei aluksi ollut tietokirjoja, mutta niitä otettiin mukaan, koska ne ovat hauskoja ja ne voivat
kiinnostaa niitä lukijoita, joita ei huvita lukea romaaneja. Samalla kirjasto pystyy esittelemään
kirjavalikoimaansa. (Mäkelä & Pitko, 2012) Opettajat ovat pyytäneet, että kirjalistoissa olisi esimerkiksi
harrastuksiin liittyviä tietokirjoja. Niitä ilmestyy paljon, mutta ne tahtovat jäädä helposti muun tarjonnan
varjoon. (Palonen, 2012)

Listalla on mukana runokirjoja, jotta lapset löytäisivät myös niitä. Runokirjoja myös menee lainaan paljon
ja usein ne ovatkin niin suosittuja, että kaikki kappaleet ovat lainassa, kun niitä tullaan lainaamaan.
(Mäkelä & Pitko, 2012)

KIRJALISTAN MUOVAUTUMINEN

Kirjalistojen sisältöä muokataan vuosittain niin, että uuteen listaan otetaan aina noin 4 – 8 uutta kirjaa
luokka-astetta kohden. Samalla listoilta poistetaan saman verran kirjoja, jotta listan koko pysyisi
ennallaan. Listalta poistamisessa on samat kriteerit kuin yleensäkin kirjastossa poistokirjojen kohdalla.
Lista päivitetään syksyllä aina ennen koulun alkua. Kirjoja ei poisteta listalta kesken vuotta.

Lukudiplomin kirjalistasta pyritään tekemään mahdollisimman käytännönläheinen ja sitä onkin
muokattu selkeämmäksi ja luettavammaksi jokaisella muokkauskerralla. Pelkkien kirjan nimien lisäksi
listaan on lisätty kirjan luokka. Kirjan genre lisättiin listaan, kun genretys otettiin kirjastossa käyttöön.
Sarjat ja yksittäiset kirjat ovat vaihtaneet välillä paikkaa keskenään, koska lapset usein tapaavat valita
listan ensimmäisen vaihtoehdon.  (Palonen, 2012)

Lukudiplomiin liittyviä tehtäviä on tullut vuosi vuodelta lisää. Uusissa tehtävissä on huomioitu ne, joiden
on helpompi ilmaista itseään muutoin kuin kirjoittamalla, esimerkiksi piirtäen.

Lukudiplomin kirjalistasta, tehtävistä tai toteutuksesta ei kerätä palautetta järjestelmällisesti. Opettajilta
saadaan satunnaisesti palautetta. Opettajat haluavat usein, että lukudiplomikirjoja vinkataan luokalle.
Opettajat ovat jo ottaneet lukudiplomin omakseen ja tietävät, mistä on kyse, joten lukudiplomia ei
tarvitse enää erityisesti mainostaa. Tieto siirtyy kouluissa eteenpäin. Yleensä lukudiplomi otetaan
kirjaston suunnalta puheeksi, kun opettaja varaa kirjastokäynnin luokalleen. Tällöin voidaan sopia,
halutaanko, että käynnillä vinkataan lukudiplomikirjoja. (Palonen, 2012)

LUKUDIPLOMI KIRJASTON ARJESSA

Lukudiplomi näkyy kirjaston arkityössä. Se on lastenkirjastotyötä tekeville konkreettinen keino jakaa
omaa tietämystään ja ammattitaitoaan. Käytännössä kirjalistalla olevia kirjoja hankitaan useampia
kappaleita ja niitä lainataan paljon. Lukudiplomikirjoihin tehdään paljon varauksia. Lasten ja nuorten
osaston aineiston varaaminen on asiakkaalle ilmaista.
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Kirjastossa on huomattu, että asiakkaat eivät enää kysele lukudiplomikirjoja kirjastosta yhtä paljon kuin
lukudiplomin alkuaikoina. Tämän on arveltu johtuvan lähinnä siitä, että lukudiplomiin on totuttu ja sitä
osataan jo käyttää. Toinen huomio kirjaston käytöstä on se, että Poikien hyllyä eli hyllyä, jossa on esillä
pojille  suunnattua  kirjallisuutta,  ei  käytetä  enää  niin  paljon  kuin  ennen  lukudiplomia.  (Mäkelä  &  Pitko,
2012)

Lukudiplomin rinnalle luotiin 2011 tähtidiplomi erilaisille oppijoille.  Sen käytöstä ei ole vielä tietoa. Ehkä
käyttö lukudiplomina on vähäistä ja kirjalista toiminee lähinnä idealistana. Tähtidiplomia ei ole suoraan
pyydetty kouluilta, vaan se on koottu mahdollisesti olemassa olevaa tarvetta varten. (Palonen, 2012)

Lukudiplomikirjalista on alkuperäisen tarkoituksensa lisäksi kätevä vinkkilista. Sitä voidaan hyödyntää
kirjastossa esimerkiksi silloin, kun lastenosastolle tulee vanhempia etsimään lapsilleen luettavaa.
Kirjalista on turva uusille työntekijöille ja siitä on vinkkejä niille, jotka eivät ole perehtyneitä
lastenkirjoihin. Kirjapaketteja koottaessa kirjalista muistuttaa, mitä luettavaa on tarjolla kunkin ikäiselle.
Usein  alakoulun  opettajat  vaihtaessaan  esimerkiksi  3  –  4  luokalta  1  –  2  luokalle  haluavat  vinkkejä  siitä,
millaista kirjallisuutta tämän ikäisille on tarjolla. (Palonen, 2012)

LUKUDIPLOMIN KÄYTTÖ PORIN LÄHIKIRJASTOISSA

Porin lähikirjastoille ja kirjastoautolle lähetettiin sähköpostitse kysely lukudiplomin käytön näkymisestä
kunkin toimipisteen arjessa. Vastauksista ilmenee, että lukudiplomin käyttö näkyy eniten niissä
toimipisteissä, joiden läheisyydessä on koulu, tai kirjasto tekee koulun kanssa aktiivisesti yhteistyötä.
Esimerkiksi Pihlavan kirjaston läheisyydessä on yläkoulu ja lukio, kun taas alakoulun pihassa käy
kirjastoauto, joten lukudiplomin käyttö näkynee enemmän kirjastoautossa kuin kirjastossa Pihlavan
osalta.

Asiakkaat eivät juuri erikseen kysele lukudiplomikirjoja lähikirjastoista. Tämä voi johtua siitä, että
lukudiplomin käyttö on jo asiakkaille tuttua ja siksi he eivät kaipaa sen käyttöön ja kirjojen etsimiseen
apua. Toisaalta syynä voi olla sekin, ettei juuri lähikirjaston lähellä sijaitsevassa koulussa ole otettu
käyttöön lukudiplomia. Esimerkiksi Sampolan kirjastosta vastataan, että lukudiplomikirjoja kysyvät
asiakkaat tulevat Sampolan ulkopuolelta, lähinnä Väinölän alueelta. Itä-Porin yhtenäiskoulussa ei ole
virinnyt innostusta suorittaa lukudiplomeja, vaikka sitä onkin mainostettu kirjaston puolesta. Sampolan
kirjasto  sijaitsee  tämän  koulun  yhteydessä,  joten  luokat  käyvät  muutenkin  paljon  kirjastossa  ja
lukuharrastusta edistetään pulpettikirjoilla.

Lukudiplomikirjoilla selvin kysyntä on pääkirjaston jälkeen kirjastoautossa ja Ruosniemen kirjastossa.
Kirjastoauto käy lähes kaikkien Porin koulujen pihassa lukuun ottamatta niitä kouluja, joissa kirjasto on
samassa pihapiirissä. Opettajat varaavat luokilleen lukudiplomikirjoja joko suoraan kirjastoautosta tai
soittamalla kaupunginkirjaston lastenosastolle, jolloin varatuista kirjoista kerätään paketti, joka
kuljetetaan kirjastoauton mukana kouluille.

Ruosniemen kirjasto sijaitsee samassa rakennuksessa Ruosniemen koulun kanssa, joten kirjaston ja
koulun välinen yhteistyö on vilkasta. Lukudiplomi ei ole ainut keino innostaa kouluikäisiä lukemaan.
Syksyllä 2011 Ruosniemen kirjastossa koottiin uutena kokeiluna lähes kaikkiin Ruosniemen koulun
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luokkiin omat isohkot siirtokokoelmat. (Toimintakertomus 2011, 2012) Ruosniemen kirjastosta kerrotaan,
että kokeilua on jatkettu tänä syksynä ja siirtokokoelmia on nyt seitsemässä luokassa. Siirtokokoelmien
kirjat kerätään Porin kaupunginkirjaston lukudiplomikirjalistan ulkopuolelta, mutta vinkkejä näihin
kirjapaketteihin otetaan muiden kirjastojen lukudiplomikirjalistoista, kirjablogeista yms. Siirtokokoelmia
voidaan koota myös jonkin teeman ympärille.

Kirjastoautossa lukudiplomikirjat on nostettu erikseen esille kolmelle hyllylle (1 – 2 lk, 3 – 4 lk ja 5 – 6 lk).
Porin kaupunginkirjaston oman lukudiplomin lisäksi esillä on Netlibriksen Tapiiritarjotin-listan kirjoja 1 – 2
luokille yhdellä hyllyllä.

Useimmiten luokat hakevat ensimmäiset lukudiplomikirjansa ryhmänä opettajan johdolla. Koulussa
sovitaan usein, että koululaiset hankkivat seuraavat kirjat omatoimisesti.  Tämä näkyy kirjastoissa siinä,
että koululaiset käyvät lainaamassa iltaisin lukudiplomikirjoja kavereidensa tai vanhempiensa kanssa.
Käppärän ja Noormarkun kirjastoissa lukudiplomien käyttö on vähäistä.

Lukudiplomikirjalistaa hyödynnetään sivukirjastoissa alkuperäisen tarkoituksensa lisäksi kirjavinkkeinä ja
lukusuosituksina.
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LUKUDIPLOMIN KÄYTTÖ KOULUISSA

Kokemuksia lukudiplomin käytöstä kerättiin kolmelta porilaiselta alakoulun luokalta kolmesta eri
koulusta. Tutkimukseen osallistuivat Vähärauman koulun 3D-luokka, Ruosniemen koulun 4C-luokka ja
Cygnaeuksen koulun 5en–luokka. Kokemuksia kerättiin haastatteluilla ja kyselykaavakkeella. Myös
luokkien opettajia haastateltiin. Haastateltavat valittiin ja heitä pyydettiin osallistumaan tutkimukseen
sen perusteella, että heidän tiedettiin suorittavan lukudiplomia tai olleen kiinnostuneita sen
suorittamisesta.

Cygnaeuksen koulun 5en-luokkaa haastateltiin 16.10.2012 ja Vähärauman koulun 3D-luokan oppilaita
haastateltiin 18.10.2012. Ruosniemen koulun 4C-luokan oppilaita haastateltiin 31.10.2012. Haastattelu
tapahtui kunkin luokan omalla koululla. Haastattelut äänitettiin, jotta itse haastattelutilanne kuluisi
mahdollisimman sujuvasti. Haastatteluihin oli etukäteen pyydetty kirjallinen suostumus oppilaiden
huoltajilta, koska haastateltavat ovat alaikäisiä.

Eri luokilla on eri määrä oppilaita. Luokat jaettiin haastattelun ajaksi noin 8 hengen jutusteluryhmiin,
jotta jokainen oppilas saisi suunvuoron. Haastattelussa istuttiin piirissä ja jokainen oppilas vastasi
vuorollaan kysymykseen. Varsinaisia haastattelukysymyksiä oli vain kaksi: Millaisia kirjoja luet mieluiten?
ja Millaisia lukudiplomikirjat mielestäsi ovat? Haastattelutilanne antoi mahdollisuuden kysyä tarkentavia
kysymyksiä. Esimerkiksi ensimmäiseen kysymykseen useimmat haastateltavat vastasivat aluksi vain
suosikkikirjan nimellä tai muuten lyhytsanaisesti, joten samalla kysymyksellä jatkettiin toinenkin kierros,
mutta tällä kertaa oppilaiden tehtävä oli kuvailla hyvää kirjaa tarkemmin kertomatta kirjan tai kirjojen
nimiä. Muita tarkentavia kysymyksiä haastateltavien suosikkikirjallisuuteen liittyen olivat esimerkiksi
Millaisia kirjoja haluaisit lukea tai mitkä ovat olleet hyviä piirteitä niissä kirjoissa, joista olet pitänyt tai mistä
tunnistaa hyvän kirjan.

Haastattelun lisäksi oppilaat täyttivät pienen kyselylomakkeen, jossa he valitsivat annetuista
vaihtoehdoista eniten mielestään lukudiplomia kuvaavat vastaukset. Koska lukudiplomin idea on olla
hauska ja innostava, ei kyselykaavakkeestakaan haluttu monimutkaista ja hankalaa.

Lomakekyselyn tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina, koska tutkittava joukko on määrällisesti
pieni.
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LUKUDIPLOMI VÄHÄRAUMAN KOULUN 3D- LUOKALLA

Vähärauman koulun 3D-luokka tekee tänä syksynä lukudiplomia ensimmäistä kertaa. Luokan oppilaat
ovat ahkeria lukijoita ja lukudiplomi onkin otettu innolla vastaan. Luokan opettajalle lukudiplomit ovat
entuudestaan tuttuja, sillä hän on tehnyt niitä aiempien luokkiensa kanssa siitä asti, kun niitä on alettu
tarjota.

Opettaja kertoo, että tapa tehdä lukudiplomeja on pysynyt samana vuodesta toiseen. Hän ei ole
puuttunut kirjalistojen sisältöihin, sillä ne ovat tuntuneet toimivan sellaisinaan hyvin.

Luokka on käynyt ryhmänä kirjastossa, jolloin heille esiteltiin lukudiplomikirjoja. Osa luokasta valitsi
silloin itselleen luettavaa lukudiplomikirjalistalta. Luokka on käynyt myös kirjastoautossa yhdessä
hakemassa lukudiplomikirjoja. Oppilaat voivat myös hakea lukudiplomikirjoja omatoimisesti kouluaikana
kirjastoautosta tai koulun jälkeen.

Oppilaat lukevat lukudiplomikirjoja koulussa esimerkiksi kerran viikossa olevilla lukutunneilla, jotka ovat
lukemiseen varattua aikaa. Opettaja on kannustanut oppilaita lukemaan myös tuntien alussa tai silloin,
kun oppilas on saanut muut tunnin tehtävät tehtyä. Pelkästään koulussa lukeminen ei kuitenkaan riitä,
vaan lukudiplomikirjoja on luettava myös kotona. Lukudiplomikirjoihin liittyvät tehtävät tehdään
pääsääntöisesti kotona, mutta jos oppilas saa kirjan luettua loppuun koulussa, voi tehtävän tehdä heti
sielläkin.

Koko luokka suorittaa lukudiplomia, sillä opettajan mielestä yhdessä tekeminen motivoi. Lukudiplomi on
opettajan mielestä hyvä tapa kannustaa lukemaan. Samalla se on hyvä väline opettajan työhön, sillä
siihen sisältyvien tehtävien avulla opettajan on helppoa tarkistaa, että oppilas on todella lukenut kirjan.

JÄNNITYSTÄ JA HUUMORIA

Luokka jaettiin kolmeen noin 8 hengen ryhmään haastatteluja varten. Haastattelukysymykset olivat
kaikille ryhmille samat: Millaisia kirjoja luet mieluiten? ja Millaisia lukudiplomikirjat mielestäsi ovat?
Kysymykset olivat helppoja, mutta samalla sellaisia, joihin voi saada pitkiä monisanaisiakin vastauksia.

Useimmiten toistuvat vastaukset kysymykseen Millaisia kirjoja luet mieluiten? ovat kaikissa ryhmissä
Pirkko-Liisa Perttulan Kummitusperhe Kammoset –sarja sekä Sinikka ja Tiina Nopolan Risto Räppääjä –
kirjat. Näiden lisäksi oppilaat mainitsevat lukevansa mielellään Harry Potter –kirjoja, Timo Parvelan Ella-
kirjoja, Jari Mäkipään Etsivätoimisto Hurrikaani –sarjaa ja Tapani Baggen kirjoja sekä Werneri –sarjan
kirjoja.

Koska kysymykseen Millaisia kirjoja luet mieluiten suuri osa vastasi vain kirjan nimellä tai muuten yhdellä
sanalla, tehtiin samalla kysymyksellä tarkentava kierros niin, että oppilaiden tehtävä on kuvailla sellaisia
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kirjoja, joita he lukevat mieluiten tai millaisia haluaisivat lukea. Useimmat kertovat haluavansa lukea
jännittäviä kirjoja ja sellaisia, joissa on huumoria. Eläin- ja urheiluaiheiset kirjat ovat myös suosittuja.

”Mä haluisin semmosen, mis kerrottais pelkästään SM-liigasta ja jalkapallosta ja änäristä eli
NHL:stä.”

”Mä tykkään sellaisist ratsastusaiheisist ja semmosist kans semmosist koira-aiheisist. Ja sit
semmosist mis on vähän jännitystäki pikkusen.”

”Mä tykkään noist jännityskirjoista ja sit Risto Räppääjä on hauska, ku se keksii ain kaikkee
hauskaa.”

”Humoristiset kirjat, mis on kaikkii hauskoi juttui, semmosii mis on välil kaikkii jännii kohtii, ja
sit sil kirjal on hauska nimi. ”

”Mä tykkään semmosist mielellään aika paksuist, koska mä luen aika nopeesti ne aina ja sit
semmosist vähän jännittävist ja voi olla vähän kauhuuki.”

Oppilaat kertovat valitsevansa luettavaa enimmäkseen kannen kuvan ja takakannen tekstin perusteella.
Lukemaan houkuttelee myös se, että on lukenut samaan sarjaan kuuluvan kirjan tai saman kirjailijan
kirjoittaman kirjan aiemmin ja pitänyt siitä.

Seuraava kysymys koski lukudiplomikirjoja. Haastatteluun mennessä oppilaat ovat ehtineet tutustua
niihin jo jonkin verran – jokainen on ehtinyt jo lukea niistä ainakin yhden tai kaksi. He kertovat, että nämä
kirjat ovat olleet enimmäkseen kivoja ja mukavia. Kirjalistoissa on toki paljon kirjoja, joten oppilaiden on
ehkäpä vaikea muodostaa kokonaiskuvaa näin varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin lukudiplomikirjat
tuntuvat vastaavan hyvin oppilaiden kiinnostukseen lukea hauskoja ja jännittäviä kirjoja.

”Jännittävii, hauskoi ja kivoja ja kaikennäkösii ja hyviä ainaski.”

”Aika silleen hauskoja ja joskus tulee semmosii hyvii jännittävii kohtii.”

”Jotkut on tylsiä ja jotkut on hyviä.”

Kysyttäessä ovatko oppilaat lukeneet nyt lukudiplomikirjana sellaisia uusia suosikkeja, joihin he eivät
muuten ehkä olisi tulleet tarttuneeksi, monet vastaavat myöntävästi. Muutama arvioi, että ehkä Risto
Räppääjiä olisi tullut luettua muutenkin, mutta yleisesti ottaen vastausta on aika vaikea sanoa.
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LUKUDIPLOMI RUOSNIEMEN KOULUN 4C-LUOKALLA

Ruosniemen kirjastossa on koottu luokkiin lukudiplomikirjalistojen pohjalta kirjapaketteja. Näin luokassa
on aina valikoima kirjoja, joista oppilaat voivat valita luettavaa. Ruosniemen kirjasto sijaitsee koulun
kanssa samassa rakennuksessa, joten jos oppilaasta tuntuu, että hän ei löydä sopivaa luettavaa luokassa
olevista kirjoista, voi hän käydä hakemassa sitä kirjastosta.

4C –luokan oppilaat ovat keskenään hyvin erilaisia lukijoita, joten opettaja on päättänyt hyväksyä
lukudiplomisuoritukseksi oppilaiden kirjalistan ulkopuoleltakin valitsemat kirjat.  Pääasia ei opettajan
mielestä ole se, että kirja on joltain listalta, vaan se, että oppilas kokee sen sopivan tasoiseksi itselleen.
Silloin se kannustaa enemmän.

Luokka on tehnyt lukudiplomin joka vuosi. Lukudiplomitehtävän teon yhteyteen on nyt lisätty pieni
kirjaesittely. Esittelystä käy ilmi kirjan ja kirjailijan nimi, sekä kenelle oppilas suosittelisi kirjaa. Esittelyt
laitetaan kansioon, josta kukin oppilas voi käydä katsomassa mitä muut ovat lukeneet – ja saada
vinkkejä. Kyseessä on siis eräänlainen kaverivinkkaus.

Lukudiplomikirjat ovat pääsääntöisesti pulpettikirjoja, eli niitä luetaan koulussa. Kerran viikossa on
lukutunti, mutta oppilaat voivat lukea myös muulloin, jos on aikaa, esimerkiksi jos ovat saaneet tunnin
tehtävät tehtyä nopeasti. Osa oppilaista ottaa mielellään kirjan esille, toiset taas tekisivät mieluummin
jotain muuta. Lukudiplomiin sisältyvät tehtävät tehdään koulussa ja jokainen oppilas kokoaa tehdyistä
tehtävistä kansion itselleen.

Lukudiplomin käyttö on helpottaa opettajan työtä – varsinkin siinä vaiheessa, kun luokka on jo tottunut
tekemään sitä, eikä oppilaita tarvitse jatkuvasti muistuttaa. Tehtävät ovat helppoja, joten jokainen
oppilas osaa valita niistä sen jonkun, jonka haluaa tehdä. Oppilaat tekevät tehtäviä mielellään ja juuri
tehtävät innostavat luokkaa lukemaan.

Opettaja arvelee, että kirjat saattaisivat jäädä lukematta, jos oppilailla ei olisi mitään tehtäviä, joita he
tekisivät kirjoista. Kun pitää tehdä tehtävä, ei voi olla vain lukevinansa. Diplomi itsessään on suurin
kannustin. Opettajan mielestä lukudiplomi on merkittävä kannustin nimenomaan niille, joita lukeminen
ei ehkä muuten kiinnostaisi.

Oppilaat saavat lukudiplomin samassa yhteydessä todistusten jaon kanssa. Opettaja mainitsee erikseen
ne, jotka ovat suorittaneet lukudiplomin ja arpoo heidän kesken lisäksi pienen kannustuspalkinnon.

TARINA ON TÄRKEIN

Luokka jaettiin kahdeksi noin 7 hengen ryhmäksi haastattelun ajaksi. Luokan oppilaat ovat keskenään
hyvin erilaisia lukijoita, joten heidän vastauksissaankin tulee esille paljon vaihtelua.  Sattumalta ryhmät
ovat jakaantuneet niin, että toisessa ryhmässä on paljon sellaisia oppilaita, jotka nauttivat pitkien
tarinoiden lukemisesta ja toisessa taas niitä, jotka haluavat lukea lyhyitä kirjoja, koska sellaiset saa
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luettua nopeasti loppuun. Useimmat haastateltavat ryhmästä riippumatta kuvailevat lukevansa
mieluiten hauskoja ja jännittäviä kirjoja.

”Jostain mis ollaan paljon koulus. Ja liikunnallisista.”

”Mä tykkään paljon sellasist, mis on kertomuksii, mis kerrotaan mitä tapahtuu. Jännittäviä.”

”Mä tykkään vaan eniten lukee vaan tietokirjoi. Ku mä haluun tietää noista, mist eläimist mä
pidän.”

”Mä tykkään sellaisist vähän niin ku salapoliisi tai roisto tai tämmösist kirjoist.”

Kirjan pituus tuntuu olevan tärkeä valintaperuste lähes kaikkien oppilaiden mielestä. Osa kertoo
valitsevansa nimenomaan pitkiä kirjoja ja osa etsivänsä vain lyhyitä kirjoja luettavakseen. Osan mielestä
on tärkeää, että kirjassa on kuvia. Osa taas toivoo luettavakseen ”vaikealukuisempaa” eli sellaisia kirjoja,
jossa on paljon sanoja ja pientä tekstiä. Suurin osa kertoo löytävänsä sopivaa luettavaa selailemalla
kirjaa ja lueskelemalla takakansitekstin.

Oppilaille on korostettu, että he saavat lukea sen tasoisia kirjoja, jotka tuntuvat sopivalta heille itselle.
Ehkäpä juuri tämän vuoksi oppilaat tuntuvat tiedostavan oman tasonsa tarkkaan. Tarinan
mukaansatempaavuus korostuu oppilaiden vastauksissa positiivisena tekijänä suosikkiluettavasta
puhuttaessa.

Koska luokka ole ei varsinaisesti käyttänyt lukudiplomiin liittyvää kirjalistaa kirjojen valinnassa, vaan
oppilaat lukevat lukudiplomia varten sekä Ruosniemen kirjaston lukupaketin kirjoja että itse
valitsemiaan kirjoja, on mielipidettä lukudiplomikirjalistan kirjoista vaikeaa kysyä. Luokassa olevan
lukupaketin kirjat ovat osan mielestä liian pitkiä ja osan mielestä ne taas olisivat saaneet olla pidempiä ja
jännittävämpiä.

Toisen ryhmän oppilaat kertovat haluavansa lukudiplomikirjoiksi vähän lyhyempiä ja jännittävämpiä
kirjoja, kun taas toinen ryhmä haluaa pidempiä tarinoita ja paksumpia kirjoja ja vähän enemmän
jännitystä.

”Sellasii, et se juoni olis aluks vähän epäselvä, ettei sitä niin ku heti hoksaa. et niin ku se koko
kirja pitää lukee ennen ku tajuu, et se on se. Ja sit se voi olla aika paksu. Mut on ne nytki ihan
hyvii.”

”No mä oon lukenu sellasii Sinttu-kirjoi. Ne on hyvii. Heppakirjoi.”



13

LUKUDIPLOMI CYGNAEUKSEN KOULUN 5EN –LUOKALLA

Cygnaeuksen koulun 5en -luokka kokeilee lukudiplomia nyt ensimmäistä kertaa. Opettaja ei ollut ottanut
lukudiplomia ohjelmaansa aiemmin, joten lukudiplomi oli opettajalle vain jokseenkin tuttu. Oppilaat
olivat saaneet alkusyksystä itse valita, haluavatko suorittaa lukudiplomin yhdessä. Päätös oli ratkaistu
äänestämällä. Kaikki luokan oppilaat olivat ainakin aluksi kiinnostuneita ja innostuneita tekemään
lukudiplomin. Onnistumisen toki näkee vasta myöhemmin, mutta opettaja kertoo, että luokan oppilaat
ovat yleisesti ottaen kiinnostuneita lukemisesta jo valmiiksi.

Oppilaat hakivat ensimmäiset lukudiplomikirjat yhdessä kirjastosta. Tarkoituksena oli, että oppilaat
hankkisivat seuraavat lukudiplomikirjat omatoimisesti, jolloin he oppisivat samalla omatoimista
kirjastonkäyttöä. Lukudiplomin käytännön tason tekeminen on vasta kokeiluvaiheessa.

Oppilaat lukevat lukudiplomikirjoja koulussa lukujärjestyksen mukaisesti. Opettajan suunnitelman
mukaan joka toinen viikko käytetään yksi oppitunti lukudiplomikirjojen lukemiseen. Lukudiplomiin
liittyvät tehtävät tehdään koulussa tunnilla.

Näin alkuvaiheessa opettajan on vaikea arvioida, helpottaako lukudiplomi opettajan työtä vai
aiheuttaako enemmän tekemistä.

TILAA MIELIKUVITUKSELLE

Cygnaeuksen koulun 5en –luokan haastateltavassa ryhmässä on 7 oppilasta, joten kaikki oppilaat olivat
yhtä aikaa haastattelutilanteessa.  Oppilaat kertovat lukevansa mieluiten hevos- ja muita eläinkirjoja,
sekä jännitys-, toiminta- ja kauhukirjoja.  Haastateltavat mainitsevat suosikeikseen esimerkiksi Astrid
Lingrenin kirjat, Harry Potterit, Klara-kirjat ja Remeksen kirjat.

”Kauhukirjoista, joskus semmosist ihanist kirjoist --- no vaiks eläimist kertovia”

”Jännityksest ja sellasest, et sitä niin ku jaksaa lukee koko ajan.”

Kysymykseen, tarvitseeko kirjoissa olla kuvia, haastatteluryhmä vastaa kuorossa kieltävästi. Yksi
haastateltavissa tarkentaa, että jos kirjassa ei ole kuvia, lukija voi itse miettiä, miltä tarinan henkiöt ja
paikat näyttävät.

Lukudiplomikirjat ovat olleet oppilaiden mielestä mukaansatempaavia, jännittäviä ja hauskoja. Oppilaat
kertovat valitsevansa luettavaa enimmäkseen takakansitekstin perusteella.
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LOMAKEKYSELY

Haastattelujen lisäksi oppilaiden mielenkiintoa lukudiplomia kohtaan kartoitettiin pienellä
kyselylomakkeella. Lomakkeessa oli kolme kysymystä, joihin vastattiin ympyröimällä mieleinen
vastausvaihtoehto tai useita vastausvaihtoehtoja. Kysymykset olivat 1) Kuinka usein luet vapaa-ajallasi?
2) Miten valitset luettavaa tai kuka suosittelee sinulle luettavaa? 3) Millaisia lukudiplomikirjat ovat
mielestäsi?

Oppilaat vastasivat lomakekyselyyn odotellessaan haastatteluvuoroa. Vastauksia saatiin yhteensä 45
kpl. Vastaajista 23 on tyttöjä ja 22 poikia. Vastaajista 25 on kolmannella luokalla, 13 neljännellä luokalla ja
7 viidennellä luokalla.

Lähes kaikki oppilaat lukevat vapaa-ajallaan joko joka päivä tai kerran viikossa. Tytöt lukevat hieman
useammin kuin pojat, mutta suurta eroa ei ole.  Joka päivä lukee 23, kerran viikossa 17. Yksikään oppilas
ei ilmoita lukevansa kerran kuukaudessa.  Harvemmin lukee 3 oppilasta ja ei ollenkaan 2 oppilasta.
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Kysymykseen Miten valitset luettavaa tai kuka suosittelee sinulle yleensä luettavaa? vastaajilla oli
mahdollisuus valita useita vastausvaihtoehtoja. Suurin osa oppilaista ilmoittaa valitsevansa itse
luettavaa itselleen. Yli puolet vastaa vanhempiensa suosittelevan heille luettavaa.

Vastauksissa ero tyttöjen ja poikien välillä on pieni. Tytöt ilmoittavat poikia hieman useammin etsivänsä
luettavaa itse sekä luokkakaverien suosittelevan heille luettavaa. Pojat taas ilmoittavat tyttöjä
useammin vanhempien suosittelevan heille luettavaa.

Vain 20 prosenttia oppilaista (9/45) vastaa kirjaston henkilökunnan suosittelevan heille luettavaa, kun
taas kolmasosa ilmoittaa opettajan suosittelevan heille luettavaa. Tästä voidaan päätellä oppilaiden
mieltävän suositteluksi nimenomaan henkilökohtaisesti tapahtuvan suosittelun. Lukudiplomikirjojen
kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vaikka kirjaston henkilökunta laatii vinkkilistan kirjoista, jotka voi
lukudiplomia varten lukea, oppilaat ajattelevat ensisijaisesti opettajan suosittelevan näitä kirjoja heille.
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Kysymykseen Millaisia lukudiplomikirjat mielestäsi ovat? oli tarjolla 24 vastausvaihtoehtoa, joista
vastaajat saivat valita niin monta kuin halusivat. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että
lukudiplomikirjat ovat hauskoja, hyviä, jännittäviä, kiinnostavia ja sopivan mittaisia.

Oheisessa kaaviossa vastausvaihtoehdot on järjestetty sen mukaan, kuinka usea vastaaja kunkin
vaihtoehdon on valinnut.
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Ohessa muutamia poimintoja vastausvalinnoista suhteutettuna kunkin luokan kokoon.

Koska vastaajia eri koululuokilta on selvästi erilainen määrä, luokkien välinen vastausten vertailu voi
johtaa harhaan. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa lomakevastausten noudattavan haastatteluissa
esille tulleita seikkoja. Kolmasluokkalaiset tuntuvat olevan hieman tyytyväisempiä lukemiinsa kirjoihin
kuin neljäsluokkalaiset. Lähes neljäsosa neljäsluokkalaisista vastaa kirjojen olevan liian pitkiä ja lähes
neljäsosa niiden olevan liian lyhyitä – sama vaihtelevuus tuli esille haastatteluissakin.

Oppilaat ovat valinneet enimmäkseen positiivisia ilmauksia lukudiplomikirjoista. Ohessa vertailuna
joitakin ilmauksia, joita voidaan pitää toistensa vastakohtina. Vastaukset ovat suhteutettu luokan
kokoon.
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YHTEENVETO

Haastattelujen perusteella sekä opettajat että oppilaat suhtautuvat positiivisesti lukudiplomiin.
Lukudiplomi on lastenkirjastotyötä tekeville konkreettinen keino jakaa omaa tietämystään ja
ammattitaitoaan. Lukudiplomikirjoja etsiessään koululaiset oppivat samalla kirjastonkäyttöä.

Haastatteluissa suurin osa oppilaista kertoi lukevansa mieluiten jännittäviä kirjoja sekä sellaisia, joissa on
huumoria. Lukudiplomikirjojen voidaan päätellä vastaavan hyvin tähän toiveeseen, sillä suurin osa
kyselyyn vastanneista oppilaista kertoo lukudiplomikirjojen olevan hauskoja (39/45), hyviä (34/45),
jännittäviä (32/45) ja kiinnostavia (32/45).

Jännityksen ja huumorin lisäksi oppilaat kertoivat lukevansa mielellään eläin- ja urheiluaiheisia kirjoja.
Lastenosastolla tämä on tiedetty ja siihen on pyritty vastaamaan siten, että lukudiplomikirjalistoihin on
otettu mukaan tietokirjoja.

Vinkkeinä kirjojen valinnasta lukudiplomikirjalistalle voidaan nostaa esille kirjojen uutuus ja mahdollisuus
päivittää kirjalistaa samaan tahtiin uusien kirjojen ilmestymisen kanssa, kirjan helppo saatavuus
kirjastosta eli se, että kirjasta on useita kappaleita kirjaston kokoelmissa, kirjan sopivuus sen ikäiselle
lukijalle, jolle se kirjalistan avulla suunnataan, sekä kirjan sopivuus kokonaisuuteen, mikäli listalla on jokin
tietty teema.

Lukudiplomikirjalista on alkuperäisen tarkoituksensa lisäksi kätevä vinkkilista. Sitä voidaan hyödyntää
kirjastossa esimerkiksi silloin, kun lastenosastolle tulee vanhempia etsimään lapsilleen luettavaa.
Kirjalista on turva uusille työntekijöille ja siitä on vinkkejä niille, jotka eivät ole perehtyneitä
lastenkirjoihin. Kirjapaketteja koottaessa kirjalista muistuttaa, mitä luettavaa on tarjolla kunkin ikäiselle
lukijalle.
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LIITE 1 HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ LASTEN JA NUORTEN OSASTOLLE

Milloin lukudiplomitoiminta on alkanut?
Miten Porin lukudiplomi sai alkunsa?

Kuka muokkaa / tekee / valitsee?
Tehdäänkö valinnassa yhteistyötä muiden toimipisteiden kanssa ja miten?

Millä perusteilla kirjat valitaan?
Listalla on myös tietokirjoja. Miksi ei pelkkää kaunokirjallisuutta?

Onko lukudiplomi muuttunut paljon vuosien varrella?
Kuinka usein kirjalistoja muokataan?

Kerätäänkö lukudiplomista (listasta, tehtävistä, toteutuksesta) jotain palautetta ja keneltä?
(Millaista palaute kouluilta on ollut?)

Miten lukudiplomitehtävät on suunniteltu?

Lukudiplomi vrt. muu kirjaston tarjoama lukemaan innostaminen?

Miten lukudiplomin käyttö näkyy kirjaston arjessa?
(esim. lainausmäärissä, asiakkaiden tavassa käyttää kirjastoa, tehtyjen varauksien määrässä, kirjojen
saatavuudessa)

 - näkyykö muutosta lukudiplomin käytössä / käyttötavoissa (asiakkaissa)

Kysytäänkö lukudiplomikirjoja usein?
- lukudiplomin rinnalla on tähtidiplomi. kuinka suosittu se on?

Ketkä tulevat useimmiten lainaamaan lukudiplomikirjoja?
(esim. luokat ryhmänä opettajan kanssa, koululaiset omatoimisesti yksin tai kaverin kanssa, koululaiset
vanhempiensa tai muun aikuisen kanssa)

Tehdäänkö lukudiplomikirjoista paketteja luokkiin?

Käytetäänkö lukudiplomikirjalistaa kirjastossa muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa?
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LIITE 2 KYSYMYKSIÄ SIVUKIRJASTOILLE JA KIRJASTOAUTOLLE

1. Miten lukudiplomin käyttö näkyy kirjaston arjessa?

(esim. lainausmäärissä, asiakkaiden tavassa käyttää kirjastoa, tehtyjen varauksien määrässä, kirjojen
saatavuudessa)

2. Kysytäänkö lukudiplomikirjoja usein?

3. Ketkä tulevat useimmiten lainaamaan lukudiplomikirjoja?

(esim. luokat ryhmänä opettajan kanssa, koululaiset omatoimisesti yksin tai kaverin kanssa, koululaiset
vanhempiensa tai muun aikuisen kanssa)

4. Tehdäänkö lukudiplomikirjoista paketteja luokkiin?

5. Käytetäänkö lukudiplomikirjalistaa kirjastossa muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa?

(esim. kirjavinkkeinä tai suositteluina, näyttelyissä)

6. Lukudiplomikirjalistaan liittyviä parannusehdotuksia?
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LIITE 3 HUOLTAJAN SUOSTUMUS

Porin kaupunginkirjasto – Satakunnan maakuntakirjasto

Hyvä lapsen huoltaja

Porin kaupunginkirjastossa tutkitaan parhaillaan lasten kirjastonkäyttöä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on
myöntänyt kirjastolle projektirahoituksen tutkimuksen suorittamista varten.

Koulujen uuden opetussuunnitelman mukaan kirjallisuuden painoarvoa äidinkielen ja kirjallisuuden
opetuksessa on lisätty. Lasten lukemisharrastuksen tukemiseksi kirjasto on laatinut listan eri ikäisille lapsille
soveltuvasta kirjallisuudesta. Luettuaan listalta 6 valitsemaansa kirjaa lapset saavat lukudiplomin.
Projektissa selvitetään lukudiplomin vaikutusta ja merkitystä lasten lukemisharrastuksen kannalta.
Kokemuksia lukudiplomin käytöstä kerätään kolmelta alakoulun luokalta kolmesta eri koulusta. Lisää tietoa
lukudiplomista ja lukudiplomin kirjalistoja voi katsoa kirjaston verkkosivulta:
http://www.pori.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/lukudiplomi.html.

Koska kyseessä ovat alaikäiset tutkittavat, tarvitsemme tutkimuksen tekemistä varten huoltajien
suostumuksen.  Tutkimus toteutetaan ryhmähaastatteluna sekä lomakekyselynä koulupäivän aikana.
Haastatteluissa kysytään koululaisten mielipidettä lukudiplomikirjoista. Vastaukset kerätään nimettöminä.
Haastattelu äänitetään tutkimuksen käyttöön.  Tutkimuksen jälkeen haastattelunauha tuhotaan.  Kirjasto
vastaa siitä, että tutkimukseen osallistuvien lasten tunnistustietoja ei missään vaiheessa talleteta.

Haastattelun toteuttaa Porin kaupunginkirjaston projektityöntekijä Päivi Salminen.

Asko Hursti Päivi Salminen
Kirjastotoimenjohtaja Projektityöntekijä
Porin kaupunginkirjasto -
Satakunnan maakuntakirjasto Lisätietoja:

paivi.salminen@pori.fi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suostumus

Huollettavani _________________________________________________ saa osallistua Porin
kaupunginkirjaston lukemisharrastusta koskevaan tutkimukseen syksyllä 2012.

Paikka ja päivämäärä ____________________________________________

Allekirjoitus ___________________________________________________

http://www.pori.fi/kirjasto/lapsetjanuoret/lukudiplomi.html.
mailto:paivi.salminen@pori.fi
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LIITE 4 HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ OPETTAJILLE

Kokemuksia lukudiplomista

Onko lukudiplomitoiminta entuudestaan tuttua opettajalle?
Entä opettajan luokalle?

Jos on tuttua, onko tapa hyödyntää kirjalistaa muuttunut eri vuosina?

Hankkivatko oppilaat luettavat lukudiplomikirjat omatoimisesti vai käykö luokka yhdessä kirjastossa?

Lukevatko oppilaat diplomikirjoja koulussa tunnilla (ennalta määrätyllä ajalla / silloin kun on ylimääräistä aikaa)
vai kotona (läksynä / omaksi iloksi)?

Tekevätkö oppilaat diplomikirjoihin liittyviä tehtäviä koulussa vai kotona?

Kuinka suosittu lukudiplomi on luokan keskuudessa, osallistuvatko kaikki?

Miten oppilaat suhtautuvat diplomiin? Kiinnostaako diplomi oppilaita?

Diplomikirjalistan plussat ja miinukset

Tuntuuko lukudiplomikirjalistan käyttö helpolta? (miksi/miksei?)

Onko lukudiplomi käytännöllinen?

Helpottaako / nopeuttaako kirjalista opettajan työtä vai aiheuttaako enemmän tekemistä /lisää töitä / vie aikaa?

Ovatko diplomikirjat toivotunlaisia aihepiireiltään / pituudeltaan / luettavuudeltaan?

Käytetäänkö lukudiplomikirjalistaa koulussa muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa?

Toimiiko lukudiplomi tarkoituksessaan eli onnistuuko innostomaan lukemaan?
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LIITE 5 KYSELYLOMAKE KOULULAISILLE

tyttö vai poika luokka____________________________

Kuinka usein luet vapaa-ajallasi?  Ympyröi yksi vaihtoehto.

joka päivä          kerran viikossa kerran kuukaudessa         harvemmin              en lue

Miten valitset luettavaa tai kuka suosittelee sinulle yleensä luettavaa? Ympyröi.
Voit valita monta vaihtoehtoa.

vanhemmat sisarukset kaverit            luokkakaverit

muut aikuiset opettaja              kirjaston henkilökunta            etsin itse

Millaisia lukudiplomikirjat ovat mielestäsi? Ympyröi. Voit valita monta vaihtoehtoa.

hauskoja tylsiä jännittäviä

kiinnostavia huonoja uusia

helppoja lukea vaikeita hyviä liian lapsellisia

pitkästyttäviä innostavia liian lyhyitä

sopivan mittaisia liian pitkiä pojille sopivia

houkuttelevia  värikkäitä liikaa kuvia

liian vähän kuvia ihania kamalia

vanhoja tytöille sopivia


