
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 fem

Läs sex böcker: 
 – fyra ungdomsböcker, en faktabok och  

 en valfri bok
 – man får också välja andra böcker än de som  

 står på listan

Ungdomsböcker:

Almhjell, Tone: Törnrosens nyckel
Angerborn, Ingelin: alla hennes skräckböcker
Bacon, Lee: Den sista människan
Barnhill, Kelly: Spegeln, en skräcksaga
Barnett, Mac: Dubbel-Trubbel
Collins, Suzanne: Gregor från Ovanjord
Columbus, Chris: Hemligheternas hus -böcker
Courtenay Lucy: Vilda –böcker
Dahlgren, Helena: Ödesryttarna -böcker
Egeland, Tom: Katakombens hemlighet
Frantz, Eva: Hallonbacken
Frimansson, Inger: Kona-klubben
Gahrton, Måns: Eva & Adam -böcker
Genar, Katarina: Röda spår
Grant, Michael: De magiska 12 –böcker
Graves, Annie: Mardrömsklubben -böcker
Grey, Jacob: Feralerna -böcker
Griffiths, Andy: Vår trädkoja med … våningar
Gunnarsson, Camilla: #tillsammans #utanför
Hagmar, Pia: Klara -böcker, Millan -böcker
Halling, Thomas: Passa, Skjut, Måål! -böcker
Hansson, Anna: Dansfeber -böcker
Horst, Jørn Lier: CLUE -böcker
Jacobsson, Ritta: Labyrintens hemlighet
Jansson, Tove: Mumin -kapitelböcker
Jones, Gareth P: Tvillingarna Thornthwaite
Kaaberbol, Lene: Vildhäxa -böcker
Kinney, Jeff: Dagbok för alla mina fans -böcker
Lagerqvist, Camilla: Svarta rosorna -böcker
Lange, Per: Bennys hemliga rapporter
Lawes, Jane: Perfekt piruett
Lindbäck, Johanna: Lite ihop, Kanske ihop
Maddox, Jake: alla hans ishockeyböcker
Mangold, Maud: Skuggspelet -böcker
Morpurgo, Michael: Min vän Skuggan
Norlin, Arne: Tidstvillingarna



Ohlsson, Kristina: alla hennes skräckböcker
Oldfield, Matt: Fotbollsstjärnor -böcker
Olsson, Sören: Berts dagbok -böcker
Petrén, Elsie: Skuggmyra -böcker
Russell, Rachel Renée: Nikkis dagbok -böcker
Sandelin, Annika: Yokos nattbok
Scarrow, Simon: Gladiator -böcker
Skugge, Linda: Iskompisar -böcker
Smith, Dan: Det största bytet
Smith, Jennifer: Stormskaparna
Solomons, David: Min brorsa är en superhjälte
Spont, Siri: alla hennes böcker
Sten, Camilla: Havsfolket -böcker
Stine, R. L.: Goosebumps -böcker
Thor, Annika: En ö i havet -serien
Trenter, Laura: alla hennes böcker
Wilson, Jacqueline: Det värsta med min syster
Zimakoff, Daniel: FC Mezzi -böcker

Faktaböcker:

Välj 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: 
fyra ungdomsböcker, en faktabok och en valfri bok

Elevens namn:

Jag har läst                   Jag har gjort   
                  uppgift nummer

1. boken:

2. boken:

3. boken:

4. boken:

5. boken:

6. boken:
  

åk 5



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




