S:t Karins stadsbibliotek

Det är viktigt att läsa!
En bra läsförmåga ger bättre självförtroende och gör att barnet klarar sig bättre i skolan och
senare i livet. Genom att läsa utvecklar man tankeförmåga och fantasi. Att läsa mångsidigt är
viktigt för både allmänbildning och ordförråd och hjälper också till vid inlärning av främmande
språk. Genom att läsa får man nya upplevelser och lär sig förstå tankar och känslor, gott och
ont, rätt och fel. En bra läsare blir man bara genom att läsa mycket och mångsidigt!

Läsdiplomets målsättningar





motivera och uppmuntra barn att läsa
väcka och upprätthålla interesse för läsning och litteratur
introducera litteraturens olika genrer
erbjuda nya läsupplevelser
 öka allmänbildningen

Bibliotekets och skolans uppgifter
Bibliotekets uppgift är att:
 uppdatera läsdiplomets boklistor, och se till att böckerna finns i bibliotekets samling
 uppdatera listan med läsdiplomuppgifter
 skriva ut läsdiplom till dem som läraren meddelar har utfört Rävrundan
Skolans roll är att:
 följa med och lotsa läsandet på elevens egen nivå
 med hjälp av läsdiplomuppgifterna kontrollera att boken har lästs
 göra en lista över alla som har gjort diplomet och ge den till biblioteket, i god tid innan
läsåret är slut. Läsdiplomet kan också göras under höstterminen, och då bör namnlistan
ges till biblioteket i god tid före jullovet.

Boklistorna
Vi har försökt göra boklistorna så mångsidiga som möjligt, så att så många som möjligt ska hitta
någonting intressant att läsa. För att böckerna ska räcka till för alla som vill göra diplomet är det
bra att läraren lite följer med vad som lånas.



Vi har inte möjlighet att erbjuda en och samma bok till hela klassen samtidigt
Eleven bör inte låna alla läsdiplomböcker på en gång

Läsdiplomet
Alla elever i grundskolan i S:t Karins, klasserna 1-6, kan delta i Rävrundan och avlägga
läsdiplom. Tanken är att man får ett läsdiplom varje läsår och samlar hela serien. Det är frivilligt
att avlägga läsdiplomet, förutom i de fall då läraren bestämmer annat.
Om man vill avlägga ett läsdiplom ska man meddela sin lärare. På första klassen läser man 3-6
böcker för diplomet, på de andra klasserna sex böcker. Vi har på biblioteket gjort upp boklistor
på bra böcker för de olika åldrarna. Boklistorna finns i biblioteket och på bibliotekets hemsida.
Böcker kan också väljas utanför boklistorna beroende på elevens läsförmåga och intresse. En
duktig läsare kan behöva mer utmanande böcker och för den svagare läsaren kan man föreslå
enklare, mer lättlästa böcker. Det är läraren som bestämmer vilka böcker som godkänns för den
enskilda eleven.
När man har läst boken väljer man en av uppgifterna från listan. Många av uppgifterna i
Rävrundan kan utföras på lärplattan. En del uppgifter kan utföras i klassen och man kan då
använda blanketten över lästa böcker om man vill. Hela klassen kan också göra
läsdiplomuppgifter tillsammans – på bildkonstlektionen rita huvudpersonen eller på
modersmålslektionen tillsammans skriva ett nytt slut till en bok. Man kan också tillsammans
med läraren hitta på nya uppgifter, enligt den enskilda elevens behov. Läraren godkänner den
utförda uppgiften och tanken är att man ska göra olika uppgifter till varje bok man läst.
Man kan också göra någon av uppgifterna hemma. Eleven kan till exempel läsa hemma för sina
föräldrar eller småsyskon eller pyssla, baka eller göra en fin frisyr åt någon där hemma. När
eleven har utfört sin läsdiplomuppgift skriver föräldern under uppgiftslappen och ger den åt
läraren.

När man klarat läsdiplomet får man ett fint diplom. I slutet av läsåret lottas det ut presentkort
bland alla dem som avlagt läsdiplomet.

Det viktigaste med läsdiplomet är en lyckad läsupplevelse!

Välkommen med på Rävrundan!
S:t Karins stadsbibliotek
Lautakunnankatu 1
20780 S:t Karins
02 588 4403 (barnavdelningen)
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