
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 fyra

Läs sex böcker: 
 – en barnbok, tre ungdomsböcker,  

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

 står på listan

Barnböcker:

Blabey, Aaron: Tuffa gänget -böcker 
Dahl, Roald: Kalle och chokladfabriken, SVJ
Davies, Katie: alla hennes djurböcker 
Do, Anh-Tri: Ninja Kid -böcker
Gatu, Anja: Passa bollen! ropar Kosse 
Kolu, Siri: När jag blev stulen -böcker
Mazetti, Katarina: Kusinerna Karlsson -böcker 
Nesbø, Jo: Doktor Proktor -böcker 
O’Leary, Dermot: Ninjakatten Toto 
Pinter, Johannes: Monster monster -böcker 
Treml, Renée: Sherlock Bones -böcker
Wolff-Brandt, Carina: Kalle Knaster -böcker

Ungdomsböcker:

Alvtegen, Albin: Hinsides -böcker
Bass, Guy: Stickan -böcker
Bergenstav, Jeanette: Flingan & flocken -böcker
Bergström, Patrik: Legenden om Örnfolket -böcker     , Mysterieklubben -böcker
Blyton, Enid: Fem-böcker
Bylock, Maj: Alla hennes äventyrsklassiker
Cowell, Cressida: Hur du tränar din drake -böcker
DiTerlizzi, Tony: Spiderwick -böcker
Hansson, Catharina: Hästdetektiverna -böcker
Helleday Ekwurtzel, Marie: Glimma -böcker
Hunter, Erin: Warriors krigarkatterna -böcker
Jacobsen, Leif: BMX Gripen -böcker
Keene, Carolyn: Kitty -böcker
Lindholm, Ola: Kung Pow -böcker
Lewis, C. S.: Narnia -serien
Littlewood, Kathryn: Familjen Bliss magiska bageri -böcker
Lundberg Hahn, Kerstin: Skuggan i väggen
Nilsson, Frida: Ishavspirater, Det tunna svärdet
Nilsson-Brännström, Moni: Tsatsiki -böcker



Norlin, Arne: Tidningsdeckarna -böcker
O’Hara, Mo: Min stora feta zombieguldfisk -böcker
Pastis, Stephan: Timmy Tabbe -böcker
Pichon, Liz: Tom Gates -böcker
Russell, Rachel Renée: Max Crumbly -böcker
Rapley Belinda: Ponnydetektiverna -böcker
Riddell, Chris: Ada Goth och mysteriet på Gasta-Gorma herrgård
Rowley, J.R.: Harry Potter -böcker
Sedgwick, Marcus: Korpmysterierna -böcker
Stehn, Malin: Vi är Superstars!
Strömqvist, Johanna: I monstrens rike -böcker
Sundh, Cecilia: Älgpojken -böcker
Schwartz, Sandra: Kopian Oskar1.0
Tillberg, Jesper: Livet i akademin -böcker
Walliams, David: Miljardärkillen
Zimakoff, Daniel: FC Mezzi -böcker
Öhnell, Åsa: Klarabelladeckarna -böcker
  
Seriealbum:

Barks, Carl: Ankeborg
Batista, Natalia: Sjöjungfrun Minna
Furberg, Lena: Min hästs bästa
Goscinny, Rene: Asterix
Hatke, Ben: Zita i rymden
Hergé: Tintin
Lindgren, Astrid: Ronja Rövardotter 
Morris: Lucky Luke
Wendt, Johan: Den gömda koden

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 barnbok, tre ungdomsböcker, ett seriealbum 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 4



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


