
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 sex

Läs sex böcker: 
 – fyra ungdoms- eller unga vuxna-böcker,  

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

 står på listan

Ungdomsböcker:

Akerlie, Iben: Lars är lol
Angerborn, Ingelin: alla hennes skräckböcker
Bergvall, Aina: Dela lika
Black, Holly: Magisterium-böcker
Brallier, Max: De sista barnen på jorden
Bredow, Katarina von: Du & jag
Bødker, Benni: Marko, hemlig agent -böcker
Colfer, Eoin: Artemis Fowl -böcker
Dahlin, Petrus: Hjärtlös
Edwardson, Åke: Samurajsommar
Ek, Elin: Athena -böcker
Erlandsson, Karin: Legenden om ögonstenen -böcker
Gier, Kerstin: Rubinröd, Smaragdgrön, Safirblå
Grøntvedt, Nina Elisabeth: Hej det är jag, Supersommar, Absolut okysst
Korkea-aho, Kaj: Zoo -böcker
Larsson, Åsa: Pax -böcker
Libenson, Terri: Osynliga Emmie
Lundberg Hahn, Kerstin: alla skräckböcker
Miller, Ashley Edward: I huvudet på Colin Fischer
Norlin, Arne: Fans -böcker
Ohlsson, Kristina: alla hennes skräckböcker
Ollmark, Lena: Firnbarnen -böcker
Plichota, Anne: Oksa Pollock -böcker
Riordan, Rick: Percy Jackson -böcker, Magnus Chase -böcker
Rodkey, Geoff: Tvillingarna Tapper
Rundberg, Johan: Kärlekspizzan
Salmson, Jo: Stjärnstenen
Shan, Darren: Legenden om Darren Shan -böcker
Stehn, Malin: Den här sommaren kan bli min död
Stephens, John: Trolldomens tre skrifter -böcker
Stoltz, Lina: Imorgon är allt som vanligt
Söderlund, Tobias: Spökkameran -böcker
Tillberg, Jesper: De svarta svanarnas natt



Townsend, Jessica: Nevermoor -böcker
Vallin Johansson, Pascale: Amargi -böcker
Åhlund, Rebecka: Flickan på tavlan

Unga vuxna:

Albertalli, Becky: Love, Simon
Black, Holly: Den mörkaste delen av skogen
Boyne, John: Pojken i randig pyjamas
Cass, Kiera: The Selection -böcker
Chastain, Emma: Chloe Snows dagbok
Dashner, James: VirtNet-spelen -böcker
Day, Anna: Fandom
Falls, Kat: Mörkt liv, Farlig ström
Green, John: Förr eller senare exploderar jag
Han, Jenny: Till alla killar jag har gillat
Jägerfeld, Jenny: Comedy queen
Kagawa, Julie: Drakarna -böcker 
Lu, Marie: Warcross
McManus, Karen M.: En av oss ljuger
Meyer, Marissa: Cinder, Scarlet, Cress
Nordin, Sofia: En sekund i taget, Spring så fort du kan, Som om jag vore fantastisk
Rowell, Rainbow: Eleanor & Park
Scarrow, Alex: Time Riders -böcker
Snöstorm och kanelhjärtan
Strandberg, Mats: Slutet
Sugg, Zoe: Girl online
Tillberg, Jesper: Hög press, Dödens grupp 
Turtschaninoff, Maria: Underfors
Wickholm, Julia: Olivia för alltid
  
Seriealbum:

Läs en tecknad serie du inte tidigare läst!

Centomo, Katja: Monster-allergi
Ekman, Oskar: Bleckmossen
Gaiman, Neil: Coraline
Jamieson, Victoria: Roller girl
Kibuishi, Kazu: Amulett-serien
Mortimer, Lars: Hälge
Mucci, Tim: Tom Sawyer
Neel, Julien: Lou –serien

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 ungdoms- eller unga vuxna -böcker, 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 6



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


