
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 tre

Läs sex böcker: 
 – en lättläst bok eller en bilderbok,  

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

 står på listan

Bilderböcker:

Appelgren Tove: Vesta-Linnea -böcker
Becker, Bonny: Den fasansfulla färden med buss nummer 13
Ekstedt, Katarina: Kaj lär sig simma/åka skidor/ rida/spela hockey
Kunnas, Mauri: alla hans bilderböcker
Läckberg, Camilla: Super Charlie-böcker
Olsson, Sören: Håkan Bråkan -böcker
Thorsson, Kjell: Havsmonster i knipa, Mörka bergens hemlighet

Lättlästa böcker:

Blevins, Wiley: Lilla Skräckbiblioteket -böcker
Gahrton, Måns: Fotbollstvillingarna -böcker
Hai, Magdalena: Det hemska skratt-pulvret
Howard, Martin: Fåret Shaun -böcker
Karsin, Åsa: Bosse -böcker
Melin, Mårten: Spöksystrar -böcker
Olsson, Sören: Galna Gatan -böcker
Osborne, Mary Pope: Den magiska trädkojan -böcker
Oskarsson, Marie: Vänner 4-ever -böcker
Salmson, Jo: Tiggarpojken Tam -böcker
Smith, Alex T.: Claude -böcker
Steele, Michael Anthony: Pirat-aporna -böcker
Widmark, Martin: Nelly Rapp -böcker
  
Barnböcker: 

Auer, Margit: Skolan med de magiska djuren -böcker
Banks, Rosie: Det magiska palatset & andra Secret kingdom -böcker
Barrows, Annie: Isa + Bea 
Brinck, Camilla: Musse & Helium -böcker
Ceder, Camilla: Djurfiket
Dahlin, Petrus: Dilsa och Kalle Skavank -böcker
Davidson, Zanna: Den magiska enhörningsön -böcker 
Edfeldt, Daniel: Hjälparbyrån -böcker



Ekstedt, Katarina: Rekordskolan -böcker
Falk, Nick: Ninjor mot samurajer -böcker
Gahrton, Måns: Hotell Gyllene Knorren -böcker
Hallberg, Lin: Sigge-böcker, Teddy-böcker
Höjer, Dan: Arkeologdeckarna -böcker
Hallberg, Lin: Heddas bok
Halvarsson, Isabelle: Puzzel-böcker
Hay, Sam: Zombiedjur –böcker
Hearn, Sam: Sherlock Holmes och den försvunna diamanten
Hyder, Lisa: Syskonen Tilly -böcker
Jansson, Anna: Emil Wern -böcker
Juhlin, Sanna: Hemliga trean -böcker
Klingenberg, Malin: alla hennes barnböcker
Lindell, Elin: alla hennes barnböcker
Lindgren, Astrid: Ronja rövardotter, Bröderna Lejonhjärta, Mio min Mio
Ljunggren, Magnus: Bästa klubben -böcker,       Rymdpiloterna -böcker
Madeleine, prinsessa av Sverige: Stella och hemligheten
Melin, Martin: Kapten Kidds skattkarta
Molaug, Marius Horn: Världens värsta rektor
Olczak, Martin: Jakten på Jack -böcker
Olsson, Sören: Håkan Bråkan och Sune -böcker
Pilkey, Dav: Kapten Kalsong -böcker
Reeve, Philip: Oliver och havsperukerna
Rosén, Åsa: Cirkus Caramba -böcker
Sparring, Anders: Familjen Knyckertz -böcker
Widmark, Martin: Halvdan Viking -böcker
Wolff-Brandt, Carina: Familjen Johansson –böcker
Våhlund, Elias: Handbok för superhjältar -böcker
Åslund, Linn: Ester Tagg -böcker

Diktböcker: 

Du kan välja en diktbok från dikthyllan (82.31)

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 lättläst bok eller en bilderbok, tre barnböcker, 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 3



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


