
Välkommen med på Rävrundan!

Rävrundan-läsdiplomet kan läsas i årskurs 1-6 i S:t Karins. Det är frivilligt att 
avlägga läsdiplomet, ifall inte läraren bestämmer annat. Meningen är att man 
gör ett läsdiplom varje läsår. Eleven kan få en läsdiplomfolder från biblioteket, 
där allt material kan samlas.

Eleven väljer och läser böcker

Till läsdiplomet läses sex böcker och man har hela läsåret på sig att läsa 
böckerna. På ettan räcker det med tre böcker, enligt elevens läsnivå. Eleven 
väljer böcker enligt instruktionerna på sin egen årskurs boklista. Boklistan 
finns också i S:t Karins bibliotek och på bibliotekets hemsida. Man får läsa 
andra böcker än de på listan och det är läraren som bestämmer om böckerna 
är lämpliga för läsdiplomet. Till varje bok görs en läsdiplomuppgift.

Läraren styr läsandet

Läraren kontrollerar att böckerna är lästa och uppgifterna gjorda. Som hjälp 
kan man använda sidorna Lästa böcker och Läsdiplomuppgifter som bifogas 
här. Läraren har också rätt att vara flexibel med läsdiplomuppgifterna vid 
behov, det viktigaste är att läsa! 

Eleven kan också göra läsdiplomuppgifter hemma. Då meddelar 
föräldrarna till läraren vilka uppgifter som gjorts, med bifogade 
uppgiftsblankett eller i Wilma. 

Biblioteket skriver ut diplom

I god tid innan läsåret är slut samlar läraren in en 
namnlista på de elever som avlagt läsdiplomet och 
meddelar den till biblioteket. Biblioteket skriver ut 
ett fint diplom till var och en. Bland alla som avlagt 
läsdiplomet lottas det ut priser.

Mera info i ditt eget närbibliotek!



S:t Karins biblioteks 
Rävrundan läsdiplom

För årskurs två

Läs sex böcker: 
 – en bilderbok, två lättlästa böcker, en barnbok,  

 en diktbok och en faktabok
 – man får också välja andra böcker än de som  

 står på listan

Bilderböcker:

Almqvist, Bertil: Barna Hedenhös
Anrell, Lasse: Spinkis fotbolls-ABC
Flygare, Ingrid: Du är för liten, Pytte!
Furberg, Lena: Min ponny Mulle, Mulle på ridskolan
Hallberg, Lin: Börja rida med Sigge -böcker
Havukainen, Aino: Sixten & Blixten -böcker
Johansson, George: Mulle Meck -böcker
Lindgren, Astrid: alla hennes bilderböcker
Nordqvist, Sven: Pettson & Findus -böcker
Palmaer, Andreas: Hamstern är borta!
Smarta små upptäcker skolan
Stenberg, Birgitta: Billy -böcker
Strid, Jakob Martin: Det jättestora päronet
Wieslander, Jujja: Mamma Mu -böcker

Lättlästa böcker:

Bengtsson, Torsten: Erik -böcker,Lea -böcker 
Bross, Helena: Axel och Omar (ABC), Klass 1B -böcker, Mini-mysterierna -böcker
Doinet, Mymi: Julias djur -böcker
Eklund Wilson, Erika: Märta -böcker
Genar, Katarina: Mystiska skolan -böcker
Hagmar, Pia: Saga på ridskolan (ABC)
Hallberg, Lin: Tiger Andersson -böcker
Hansson, Anna: Familjen Skurk –böcker, Monsterhotellet -böcker
Hellberg, Amanda: Villa Månskugga
Höjer, Dan: Cirkusdeckarna lättlästa mysterier -böcker
Jensen, Jørn: Kasper -böcker
Jönsson, Ingrid: Bokhunden Edgar -böcker
Lilleste, Lena: Skoldeckarna -böcker
Ljunggren, Magnus: Riddarskolan -böcker
Meadows, Daisy: Lyckodjursälvorna -böcker
Meijer, Annika: Häxa i hemlighet
Melin, Mårten: Spökklubben –böcker, Monsterdeckarna -böcker



Moroni, Lisa: Lokas monsterglasögon –böcker
Nordqvist, Margareta: Hitta Bosse (ABC)
Olczak, Martin: Megakillen -böcker
Oxenmyr, Åsa: Joel spelar innebandy
Salmson, Jo: Hjälp -böcker
Sellberg, Anna: Önskeponnyn -böcker
Widmark, Martin: LasseMajas detektivbyrå –böcker
Wirsén, Carin: Alma och Egon -böcker
Wänblad, Mats: Morgan och piraterna, Familjen Monstersson
Åkerblom, Gull: Fegast i hela världen, Nyast i klassen!

Barnböcker: 

Adbåge, Emma: Jag är jag
Andersson, Henrika: Nagu-nalle -böcker
Foss, Astrid: Snösystrarna -böcker
Fuglesang, Christer: Rymdresan -böcker
Gough, Julian: Björn & Kanin -böcker
Hanlon, Abby: Vilmas vilda värld
Hart, Caryl: Monsterjakten, Grisjakten
Horst, Jørn Lier: Dubbeldeckarna -böcker
Kinsella, Sophie: Min mamma är en fe
Lagercrantz, Rose: Dunne -böcker
Lindgren, Astrid: Emil -böcker, Pippi -böcker
Muncaster, Harriet: Isadora Moon -böcker
Olséni, Christina: Skolvaktmästare Tores detektivbyrå
Olsson, Sören: Super-Bråkan & Doktor Dum
Rippin, Sally: Bille B -böcker
Svensson, Martin: Julius -böcker
Wolz, Heiko: Min första proffsmatch! : asså typ...
Zack Zombie: Mitt liv som zombie -böcker

Diktböcker: 

Du kan välja en diktbok från dikthyllan (82.31) eller en diktbilderbok:
Pettersson, M-G.: Modig som ett lejon, pigg som en mört
Rottböll, Grethe: Tio vilda hästar

Faktaböcker:

Du kan välja en faktabok om ett ämne som du är intresserad av.



S:t Karins stadsbibliotek Rävrundan

Läsdiplomuppgifter

Rit- och pysseluppgifter

1.  Rita en bild av huvudpersonen eller en händelse i boken.
2. Gör en reklamaffisch eller en ny pärmbild till boken.
3. Teckna en serie om vad boken handlar om.
4. Om man skulle göra en film på boken, vem skulle ha huvudrollen?  
  Var skulle den filmas in? Hur skulle dräkterna se ut? Gör en tankekarta.
5. Gör en tidslinje över händelserna i boken. 
 

Skriftliga uppgifter

6. Gör en lista på personerna i boken och berätta vem de är  
  (Pettson - huvudperson, Findus - katt). 
7. Skriv ett brev eller vykort till någon av personerna i boken. 
8. Skriv ett brev eller vykort till bokens författare eller illustratör.
9. Presentera huvudpersonen i boken. Hur ser hen ut, vad tycker hen om att göra?
10. Skriv en bokrecension. Vad är bra eller dåligt med boken?  
  Till vem skulle du rekommendera den?
11. Skriv en dikt eller rappa om boken.
12. Gör ett korsord utgående från din bok.

Aktiviteter

13. Bokprata boken för din kompis. Avslöja inte hur den slutar!
14. Gör ett skådespel tillsammans med dina kompisar om en händelse  
  i boken, och förevisa för klassen.
15. Gör en frågesport utgående från boken och håll den för din klass.
16. Välj en rolig eller bra dikt ur boken och läs den för klassen.
17. Förevisa för klassen något du lärt dig från en bok (en trollkonst, ett handarbete).
18. Bilda en bokcirkel med 3-5 personer. Läs och prata om era böcker.
19. Paruppgift: Bilda ett par, välj en bok åt varandra och läs den. Diskutera.  
  Var bokvalet överraskande? Vad tyckte du om boken din kompis valt åt dig?
20. Gör en boktrailer eller film om boken.
21. Snickra, virka, baka eller gör en fin frisyr enligt instruktioner från en bok.
22. Berätta för dina föräldrar vad boken handlar om.
23. Läs högt för dina småsyskon eller föräldrar (en bilderbok, saga eller  
  ett par kapitel ur en bok).
24. Hitta på en egen läsdiplomuppgift. Prata med din lärare!

Om du har gjort en uppgift hemma, be att en vuxen skriver under  
hemuppgiftsblanketten och visa den åt läraren. 



S:t Karins stadsbibliotek Rävrundan

Lästa böcker

För diplomet läses sex böcker: 
en bilderbok, två lättlästa böcker, en barnbok, en diktbok och en faktabok

Elevens namn:

Jag har läst                   Jag har gjort   
                  uppgift nummer

1. boken:

2. boken:

3. boken:

4. boken:

5. boken:

6. boken:
  

åk 2



Elevens namn:

har hemma utfört läsdiplomuppgift nummer:

Den lästa boken:

Datum och målsmans underskrift

S:t Karins stadsbibliotek Rävrundan
Hemuppgiftsblankett

Elevens namn:

har hemma utfört läsdiplomuppgift nummer:

Den lästa boken:

Datum och målsmans underskrift

S:t Karins stadsbibliotek Rävrundan
Hemuppgiftsblankett


